
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ 

โรงพยาบาลลับแล 
 

 

 

 

 

 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการจัดทําแผนจัดหาพัสดปุระจําป ี
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจความตอ้งการใชพ้ัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
นายสุเทพ  แก้วอรุณ 
เจ้าหน้าท่ี: 
1.นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2.นางมยุรี  เหล็กคํา 
3.นายคมกริซ  เรืองฤทธ์ิ 
4.นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 
5. นางสาวกมลวรรณ คําทิพย์

รวบรวมความต้องการใชพ้ัสดุในภาพรวมของโรงพยาบาล 

ยกร่างแผนจัดหาพสัดุประจําป ี

คณะกรรมการบริหาร รพ.ลบัแล                  
พิจารณาร่างแผนจัดหาพัสดุประจําป ี

แผนจัดหาพสัดุประจําป ี

- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล 
- คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลลับแล 
- หัวหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

ผอ.รพ.ลบัแล ลงนาม
เห็นชอบแผนฯ 

-ยาและวัสดุการแพทย์ท่ัวไป 
-วัสดุสํานักงาน

-พัสดุอ่ืนท่ีนอกเหนือจากยาและ    
วัสดุการแพทย์ท่ัวไปและวัสดุ
สํานักงาน 

นพ.สสจ.อุตรดิตถ์       
ลงนามอนุมัติแผนฯ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
นายสุเทพ  แก้วอรุณ 
เจ้าหน้าท่ี: 
1.นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2.นางมยุรี  เหล็กคํา 
3.นายคมกริซ  เรืองฤทธ์ิ 
4.นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 
5. นางสาวกมลวรรณ คําทิพย์ 

ผอ.รพ.ลับแล: นายกิตติพงศ์ อุบลสะอาด 

นพ.สสจ.อต.:นพ.เกษม ต้ังเกษมสําราญ 

ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนงาน 

๑ สัปดาห์ 

๒ สัปดาห์ 

๑ วัน 

๑ วัน 

๑ วัน 

๑ สัปดาห์ 

2 สัปดาห์ 



 

 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (Flow Chart) ภาพรวมด้านพสัด ุ 
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจความต้องการใช้พสัดุและกําหนดแผนจัดหาพัสดุ

จัดหาพัสดุตามแผนจัดหาพัสด ุ

การตรวจรับพัสดุ

การควบคุมพัสดุ-รับพัสดุเข้าคลังการเก็บรักษา
  -การเบิก-จ่าย-การตรวจสอบประจําป ี

การจําหน่ายพัสด ุ



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงาน การจําหน่ายพัสด ุ
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

                       

                       

                       

                       

                       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาอนุมัติขาย
พร้อมขอแต่งต้ังกรรมการคณะต่างๆเช่น คณะกรรมการดําเนินการขาย

คณะกรรมการประมาณราคาขั้นตํ่า เป็นต้น 

๑ วันทําการ 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
นายสุเทพ  แก้วอรุณ 
เจ้าหน้าท่ี: 
1.นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2.นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 

หัวหน้าส่วนราชการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการและสั่งดําเนินการขาย

กรณีขายโดยวิธีขายทอดตลาดกรณีขายโดยวิธีตกลงราคา  

เจ้าหน้าท่ีพัสดุติดต่อผู้ซ้ือ 
แล้วดําเนินการขออนุมัติขาย 

เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศขายทอดตลาดไม่
น้อยกว่า 7 วัน นับจากวันประกาศ 

ดําเนินการขายทอดตลาด หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับ
มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

รายงานผลการดําเนินการขาย
ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้

ได้รับมอบหมาย

-รับชําระเงินครบถ้วน 
 -มอบพัสดุให้ผู้ซ้ือ

ลงจําหน่ายออกจากบัญชีวัสดุ
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน

จนท.พัสดุแจ้งให้ทราบ
-ผู้ว่าราชการจังหวัด 
-สตง. 

นําเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

๑ วันทําการ 

๕ วันทําการ 

๑ วันทําการ 

๑ วันทําการ 

3๐ วัน 

๑ วันทําการ 

๑ วันทําการ 

๑ วันทําการ 

๕ วันทําการ 

๕ วันทําการ 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงาน การจําหน่ายเป็นสูญ 
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

 

 

 

 

                       

                       

                       

                       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ 
ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 215 

๕ วันทําการ 
ไม่เกินหนึ่งล้าน เกินหนึ่งล้านบาท 

หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ กระทรวงการคลังหรือส่วน
ราชการท่ีกระทรวงการคลัง

มอบหมาย 

๑ วันทําการ 

ลงจําหน่ายออกจากบัญชีวัสดุ
หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ทราบ 
-ผู้ว่าราชการจังหวัด 
-สตง. 
-กระทรวงการคลังหรือส่วน
ราชการท่ีกระทรวงการคลัง
มอบหมาย 

๕ วันทําการ 

๕ วันทําการ 

๕ วันทําการ 

          ในกรณีท่ีพัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213  และได้
ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง หรือระเบียบ
นี้โดยอนุโลมแล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218  
โดยอนุโลม 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
นายสุเทพ  แก้วอรุณ 
เจ้าหน้าท่ี: 
1.นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2.นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานการตรวจสอบพัสดุประจําป ี
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

ก่อนสิ้นเดือนกันยายนดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปีและ
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป:ี 

๕ วันทําการ 

๓๐ วันทําการ 

ผู้แต่งต้ังทํารายงานเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สอบหาข้อเท็จจริง

คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่ง

นายกิตติพงศ์  อุบลสะอาด 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

นายกิตติพงศ์  อุบลสะอาด 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลตรวจฯพบว่าไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบ ผลตรวจฯพบว่าต้องมีผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าส่วนราชการ 
สั่งจําหน่ายพัสดุต่อไป 

หัวหน้าส่วนราชการ
ดําเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบของทาง

ราชการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

นายกิตติพงศ์  อุบลสะอาด 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๕ วันทําการ  ๕ วันทําการ 

๕ วันทําการ

๓๐ วันทําการ 

คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงและรายงานผล

การสอบข้อเท็จจริง

เห็นชัดเจนว่าเส่ือมสภาพจาก 
การใช้งานตามปกติ 

/สูญเสียตามธรรมชาติ 

๕ วันทําการ 

สงสัยการเส่ือมสภาพ

ขาย แลกเปลี่ยน โอน 

แปรสภาพ/ทําลาย

นายกิตติพงศ์  อุบลสะอาด 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จําหน่ายเป็นสูญ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด , สตง. และนายแพทย์ สสจ.
๕ วันทําการ

หัวหน้าส่วนราชการ ใช้ดุลพินิจพิจารณา
๕ วันทําการ นายกิตติพงศ์  อุบลสะอาด 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุตรดิตถ์ 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการตรวจรับพัสด ุ
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงานกระบวนงาน 

แจ้งเจ้าหน้าทีใ่ห้มาพร้อมกับคณะกรรมการตรวจรบัที่      
จุดรับพสัดุกลาง 

ผู้ควบคุมจุดรับพัสดุกลาง 
1. นางสาวสุวรรณา  ภาณุวิชชากร 
2. นางสาววิไลรัตน์  สนโต 

 

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุตามหลักฐานท่ีได้ตกลงกันไว้ 

           โดยเร็ว นับจากวันที่รับพัสดุไว้

ส่งมอบตามกําหนด ส่งมอบไม่ทันตามกําหนด 

พัสดุถูกต้อง / ครบถ้วน -พัสดุถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน 
-พัสดุไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
-พัสดุไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือแจ้งผู้ขาย/ผู้รบัจ้างให้

ทราบ 

ดําเนินการตรวจรบัพัสดุ 
เหมือนขั้นตอนที่มีการส่ง

มอบตามกําหนด 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
และทําหนงัสือสงวนสิทธิ์  
การปรับถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๓วันทําการนับจากผิดสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับ 
ส่งมอบพัสดุให้

เจ้าหน้าที่และทําใบ
ตรวจรับและลงช่ือไว้

เป็นหลักฐาน 

ส่งมอบสําเนาใบส่งของท่ี
ลงนามคณะกรรมการ

ตรวจรับครบถ้วนให้แผนก
บัญชีเพ่ือบันทึกต้ังเจ้าหน้ี

ส่งมอบเอกสารการจัดซ้ือ/จัด
จ้างที่สมบูรณ์ให้แผนกการเงิน

ไม่เกิน  ๑ชั่วโมง 

 

ไม่เกิน  ๑ชั่วโมง 

คณะกรรมการตรวจรับ 
จะปรับเปลี่ยนไปตามคําสั่งแต่งต้ังใน
การจัดหาพัสดุแต่ละคร้ัง ไม่อาจระบุ

ชื่อท่ีแน่ชัดลงไปได้

เจ้าหน้าที่: 
1.นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2.นางมยุรี  เหล็กคํา 
3.นายคมกริซ  เรืองฤทธิ ์
4.นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 
5. นางสาวกมลวรรณ คําทิพย์ 

๓วันทําการนับจากตรวจพบ 

ลงข้อมูลการตรวจรับ
ตามระบบ e-GP 

 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือทราบ

๔  วันทําการ 

๑  วันทําการ 

๑  วันทําการ 

๑  วันทําการ 

เจ้าหน้าที่ส่งมอบพัสดุให้
ผู้ดูแลคลังพัสดุนําเข้าคลัง
พัสดุ 

ผู้ควบคุมจุดรับพัสดุกลาง 
1. นางสาวสุวรรณา  ภาณุวิชชากร 
2. นางสาววิไลรัตน์  สนโต 

เจ้าหน้าที่: 
1.นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2.นางมยุรี  เหล็กคํา 
3.นายคมกริซ  เรืองฤทธิ ์
4.นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 
5. นางสาวกมลวรรณ คําทิพย์



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการตรวจรับพัสด ุ(วัสดบุริโภคอาหารสด) 
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงานกระบวนงาน 

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับให้มาพร้อมกันที่            
จุดรับพสัดุโรงครัว 

3. นางสาวรัตติกาล  จันทร์แดง 
4. นางสาวสุนิศา  เกตทอง 
5. นางรัชนี       จันสุก 

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุตามหลักฐานท่ีได้ตกลงกันไว้ 

ไม่เกิน 1 วันทําการ นับจากวันท่ีรับพัสดุไว้ 

ส่งมอบตามกําหนด ส่งมอบไม่ทันตามกําหนด 

พัสดุถูกต้อง / ครบถ้วน -พัสดุถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน 
-พัสดุไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน 
-พัสดุไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือแจ้งผู้ขาย/ผู้รบัจ้างให้

ทราบ 

ดําเนินการตรวจรบัพัสดุ 
เหมือนขั้นตอนที่มีการส่ง

มอบตามกําหนด 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
และทําหนงัสือสงวนสิทธิ์  
การปรับถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๓ วันทําการนับจากผิดสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับ 
ส่งมอบพัสดุให้

เจ้าหน้าที่และทําใบ
ตรวจรับและลงช่ือไว้

เป็นหลักฐาน 

ส่งมอบสําเนาใบส่งของท่ี
ลงนามคณะกรรมการ

ตรวจรับครบถ้วนให้แผนก
บัญชีเพ่ือบันทึกต้ังเจ้าหน้ี

ส่งมอบเอกสารการจัดซ้ือ/จัด
จ้างที่สมบูรณ์ให้แผนกการเงิน

ไม่เกิน  ๑ชั่วโมง 

ไม่เกิน  ๑ ชั่วโมง 

ไม่เกิน  ๑ชั่วโมง 

คณะกรรมการตรวจรับ 
จะปรับเปลี่ยนไปตามคําสั่งแต่งต้ังใน
การจัดหาพัสดุแต่ละคร้ัง ไม่อาจระบุ

ชื่อท่ีแน่ชดัลงไปได้

เจ้าหน้าที่: 
   นางขวัญตา  สงประเสริฐ 

1 วันทําการนับจากตรวจพบ 

ลงข้อมูลการตรวจรับ
ตามระบบ e-GP 

 

รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือทราบ

๔  วันทําการ 

๑  วันทําการ 

๑  วันทําการ 

๑  วันทําการ 

เจ้าหน้าที่ส่งมอบพัสดุให้
ผู้ดูแลคลังพัสดุนําเข้าคลัง
พัสดุ 

1. นางสาวรัตติกาล  จันทร์แดง 
2. นางสาวสุนิศา  เกตทอง 
3. นางรัชนี       จันสุก 



 
 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานการเบิก - จ่ายพัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

หน่วยงานเขียนใบเบิกพสัดุพร้อมลงนามผู้เบิก
ส่งงานพัสดุทกุวันจันทรข์องสัปดาห์ 

(ต้องส่งใบเบิกไม่เกินวันอังคารของทุกสัปดาห์) 
ผู้รับผิดชอบควบคุมการรับ –จ่ายพัสดุ 

หน่วยงานย่อย

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบเบกิเพื่อสง่ให้
หัวหน้าหน่วยพัสดุของรพ.ลบัแล ลงนามอนุมัติ 

หัวหน้าหน่วยพัสดุ:นายไพร์รัตน์  ศรีวุฒิพงษ์ 
2 วัน(วันจันทร์กับวันอังคาร) 

ผู้ดูแลคลังพัสดุจัดเตรียมวัสดุให้หน่วยงานในวันพฤหัสบดี
ของทุกสัปดาห ์

จ่ายวัสดุในวันศุกร์ของทุกสปัดาห์
พร้อมลงนามผู้รับวัสดุ  

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิลาวัลย์  ลายมังกร 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําของจ่าย 
ให้แต่ละหน่วยงาน

บันทึก การรบั-จ่าย วัสดุ ใหถู้กต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน   

๑.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุ 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิลาวัลย์  ลายมังกร 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิลาวัลย์  ลายมังกร 

 

เช้าหรือบ่าย (ตามความเหมาะสม)

รายงานมูลค่าการรับวัสดุ มูลค่าการจ่าย(ใช้)วัสดุ และมูลค่าคงคลัง
ประจําเดือน ให้ แผนกบญัชี

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิลาวัลย์  ลายมังกร 

     ทุกสัปดาห์ 

     1วัน 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานการเบิก - จ่ายวัสดุทันตกรรม 
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

หน่วยงานเขียนใบเบิกวัสดุพร้อมลงนามผู้เบิก
ส่งงานพัสดุ 

(ต้องส่งใบเบิกไม่เกินวันพุธของทุกสัปดาห์) 
ผู้รับผิดชอบควบคุมการรับ –จ่ายพัสดุ 

หน่วยงานย่อย 

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบเบกิเพื่อสง่ให้
หัวหน้าหน่วยพัสดุของรพ.ลบัแล ลงนามอนุมัติ 

หัวหน้าหน่วยพัสดุ:นายไพร์รัตน์  ศรีวุฒิพงษ์ 
2 วัน(วันจันทร์กับวันอังคาร) 

ผู้ดูแลคลังพัสดุจัดเตรียมวัสดุให้หน่วยงาน  

จ่ายวัสดุ 
พร้อมลงนามผู้รับวัสดุ  

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิไลวรรณ ขันตีเอ่ียม 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําของจ่าย 
ให้แต่ละหน่วยงาน

บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
๑.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุแต่ละหน่วยพัสดุ  
 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิไลวรรณ ขันตีเอ่ียม 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิไลวรรณ ขันตีเอ่ียม 

 

รายงานมูลค่าการรับวัสดุ มูลค่าการจ่าย(ใช้)วัสดุ และมูลค่าคงคลัง
ประจําเดือน ให้ แผนกบญัชี

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิไลวรรณ ขันตีเอ่ียม 

ทุกสัปดาห์ 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานการเบิก – จ่ายเวชภณัฑ์ 
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานเขียนใบเบิกพสัดุพร้อมลงนามผู้เบิก
ส่งงานคลังเวชภัณฑ์ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 

(ต้องส่งใบเบิกไม่เกินวันอังคารของทุกสัปดาห์) 

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบเบกิเพื่อสง่ให้
หัวหน้าหน่วยพัสดุของรพ.ลบัแล ลงนามอนุมัติ 

ทุกวันจันทร์และวันอังคาร 

ผู้ดูแลคลังเวชภัณฑ์
จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้หน่วยงาน

จ่ายเวชภัณฑ์ให้หน่วยงาน 
พร้อมลงนามผู้รับเวชภัณฑ์ 

บันทึกการรับ-จ่ายเวชภัณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเปน็ปัจจุบัน   

๑. บันทึกรายการจ่ายเวชภัณฑ์ลงในโปรแกรมคลัง 
๒. บันทึกการจ่ายเวชภัณฑ์ลงใน Stock Card มือ  

ทุกวันพฤหัสบดี 

รายงานมูลค่าการรับ-การจ่าย(ใช้)เวชภัณฑ์ และมูลค่าคงคลัง
ประจําเดือน ให้หัวหน้ากลุ่มงาน, ผอ. และแผนกบัญชีรับทราบ 

ทุกวันอังคาร 

ทุกวันพุธ 

ทุกวันศุกร์ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

     1. น.ส. ฑิฆัมพร   เพ็ชรคํา เภสชักร 
     2. นายธวชัชยั  สุม่สมบรูณ์  จพ. เภสชักรรมปฏิบติัการ 
     3. นายธนโชติ  จําเริญ   พนกังานช่วยเหลือคนไข้ 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานการเบิก – จ่ายพัสดุ(วสัดุบริโภคอาหารสด) 
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงานกระบวนงาน 

หน่วยงานเขียนใบเบิกพสัดุพร้อมลงนามผู้เบิก
ส่งงานพัสดุทกุวันจันทรข์องสัปดาห์ 

(ต้องส่งใบเบิกไม่เกินวันอังคารของทุกสัปดาห์) 
ผู้รับผิดชอบควบคุมการรับ –จ่ายพัสดุ 

หน่วยงานย่อย

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบใบเบกิเพื่อสง่ให้
หัวหน้าหน่วยพัสดุของรพ.ลบัแล ลงนามอนุมัติ 

หัวหน้าหน่วยพัสดุ:นายไพร์รัตน์  ศรีวุฒิพงษ์ 
2 วัน(วันจันทร์กับวันอังคาร) 

ผู้ดูแลคลังพัสดุจัดเตรียมวัสดุให้หน่วยงานในวันพฤหัสบดี
ของทุกสัปดาห ์

จ่ายวัสดุในวันศุกร์ของทุกสปัดาห์
พร้อมลงนามผู้รับวัสดุ  

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางภัทรวรรณ  พิลา 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําของจ่าย 
ให้แต่ละหน่วยงาน

บันทึก การรบั-จ่าย วัสดุ ใหถู้กต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน   

๑.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุ 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางภัทรวรรณ  พิลา 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางภัทรวรรณ  พิลา 

 

เช้าหรือบ่าย (ตามความเหมาะสม)

รายงานมูลค่าการรับวัสดุ มูลค่าการจ่าย(ใช้)วัสดุ และมูลค่าคงคลัง
ประจําเดือน ให้ แผนกบญัชี

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางภัทรวรรณ  พิลา 

ทุกคร้ังหลังจ่ายของไม่เกิน 1 สัปดาห์ 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการเก็บรักษาวัสดวุิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงานกระบวนงาน 

รับวัสดุทีค่ณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วน
เข้าคลงัพสัดุ 

บันทึกการรับวัสดุ  ดังนี้  
          ๑.บันทึกรายการรับวัสดุลงในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุ 
 

ในกรณีที่มีการเบิกวัสดุ ต้องบันทึก การรบั-จ่าย วัสดุ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน   

๑.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุ 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิลาวัลย์  ลายมังกร 

เจ้าหนาท่ี: 
1.นายคมกริช  เรืองฤทธ์ิ 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิลาวัลย์  ลายมังกร 

ไม่เกิน  ๑ วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

ดําเนนิการจัดเก็บและควบคมุรักษาตามระบบ 
-จัดเก็บวัสดุตามระบบ First Expired  First Out     
          -การจัดทําป้ายบอก(Label) จําแนกวัสดุแต่ละรายการ 
           ให้ชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          -ไม่ปลอ่ยให้มีวัสดุท่ีหมดอายุอยู่ในคลัง 

รายงานมูลค่าการรับวัสดุ มูลค่าการจ่าย(ใช้)วัสดุ และมูลค่าคงคลัง
ประจําเดือน  ให้ ผอ.รพ.ลับแล และ แผนกบญัชีรับทราบ

ทุกคร้ังหลังจ่ายของไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการเก็บรักษาวัสดทัุนตกรรม 
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

รับวัสดุทีค่ณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วน
เข้าคลงัพสัดุ 

บันทึกการรับวัสดุ  ดังนี้  
          ๑.บันทึกรายการรับวัสดุลงในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุ 
 

ในกรณีที่มีการเบิกวัสดุ ต้องบันทึก การรบั-จ่าย วัสดุ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน   

๑.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุ 
แต่ละหน่วยพัสดุ  

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิไลวรรณ ขันตีเอ่ียม 

เจ้าหน้าท่ี: 
1.นางสาวกมลวรรณ คําทิพย์ 
 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางสาววิไลวรรณ ขันตีเอ่ียม 

ไม่เกิน  ๑ วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

ดําเนนิการจัดเก็บและควบคมุรักษาตามระบบ 
-จัดเก็บวัสดุตามระบบ First Expired  First Out     
          -การจัดทําป้ายบอก(Label) จําแนกวัสดุแต่ละรายการ 
           ให้ชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          -ไม่ปลอ่ยให้มีวัสดุที่หมดอายุอยูใ่นคลัง 

รายงานมูลค่าการรับวัสดุ มูลค่าการจ่าย(ใช้)วัสดุ และมูลค่าคงคลัง
ประจําเดือน  ให้ ผอ.รพ.ลับแล และ แผนกบญัชีรับทราบ

ทุกคร้ังหลังจ่ายของไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการเก็บรักษาวัสดท่ัุวไปและคอมพิวเตอร ์
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงาน 

รับวัสดุทีค่ณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับถูกต้อง ครบถ้วน
เข้าคลงัพสัดุ 

บันทึกการรับวัสดุ  ดังนี้  
          ๑.บันทึกรายการรับวัสดุลงในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
          ๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุ 
 

ในกรณีที่มีการเบิกวัสดุ ต้องบันทึก การรบั-จ่าย วัสดุ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน   

๑.บันทึกการรับ-จ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ(Stock Card) 
๒.บันทึกการรับวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุ 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางภัทรวรรณ  พิลา 

เจ้าหน้าท่ี: 
1.นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2.นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 

ผู้ดูแลคลังพัสดุ 
๑. นางภัทรวรรณ  พิลา 

ไม่เกิน  ๑ วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

ดําเนนิการจัดเก็บและควบคมุรักษาตามระบบ 
-จัดเก็บวัสดุตามระบบ First Expired  First Out     
          -การจัดทําป้ายบอก(Label) จําแนกวัสดุแต่ละรายการ 
           ให้ชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          -ไม่ปลอ่ยให้มีวัสดุท่ีหมดอายุอยู่ในคลัง 

รายงานมูลค่าการรับวัสดุ มูลค่าการจ่าย(ใช้)วัสดุ และมูลค่าคงคลัง
ประจําเดือน  ให้ ผอ.รพ.ลับแล และ แผนกบญัชีรับทราบ

ทุกคร้ังหลังจ่ายของไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการเก็บรักษาเวชภัณฑ ์
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     1. น.ส. ฑิฆัมพร   เพ็ชรคํา เภสชักร 
     2. นายธวชัชยั  สุม่สมบรูณ์  จพ. เภสชักรรมปฏิบติัการ 
     3. นายธนโชติ  จําเริญ   พนกังานช่วยเหลือคนไข้ 

ในกรณีที่มีการเบิกเวชภัณฑ์ต้องบันทึกการจ่ายเวชภัณฑ์ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน 

   

๑. บันทึกรายการจ่ายเวชภัณฑ์ลงในโปรแกรมคลัง 
๒. บันทึกการจ่ายเวชภัณฑ์ลงใน Stock Card มือ  

 

ไม่เกิน  ๑ วัน 

ไม่เกิน 3 วนั

ดําเนนิการจัดเก็บและควบคมุรักษาตามระบบ 
- จัดเก็บเวชภัณฑ์ตามระบบ First Expired  First Out  
   และจัดเรียงตามป้ายชื่อ (Label) ท่ีแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ    
- ไม่ปล่อยให้มีเวชภัณฑ์ท่ีใกล้หมดอายุ (< 6 เดือน) อยู่ในคลัง 

รายงานมูลค่าการรับ-การจ่าย(ใช้)เวชภัณฑ์ และมูลค่าคงคลัง
ประจําเดือน ให้หัวหน้ากลุ่มงาน, ผอ. และแผนกบัญชีรับทราบ 

ทุกสัปดาห์ 

ไม่เกิน 1 สปัดาห์

บันทึกการรับเวชภัณฑ์  ดังนี้  
 

๑. บันทึกรายการรับเวชภัณฑ์ลงในโปรแกรมคลัง 
๒. บันทึกการรับเวชภัณฑ์ลงใน Stock Card มือ  

รับเวชภัณฑ์ทีค่ณะกรรมการตรวจรับ 
ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนเขา้คลังเวชภัณฑ์ 



 

 

ผังขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการเก็บรักษาครุภณัฑ ์
โรงพยาบาลลับแล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ กระบวนงานกระบวนงาน 

รับครุภัณฑ์ทีค่ณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับถูกต้อง  ผู้รับผิดชอบพัสดุด้านครุภัณฑ์ 
1. นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2. นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 

จัดทําประวัติครุภัณฑ์ ลงในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
และกําหนดหมายเลขครุภัณฑ์

ตีตราประทับหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ 

ส่งมอบครุภัณฑ์ให้หน่วยงานท่ีมีความต้องการใช้

หน่วยงานจัดทําทะเบียน
ครุภัณฑ์และประวัติการ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

จัดส่งคา่เสื่อมราคารายเดือน/ปขีองครุภัณฑ์
ทั้งหมดที่ยังไม่ได้มีการจําหนา่ย 

ให้แผนกบญัช ี

สํารวจครุภัณฑ์ประจําปี(รายละเอียดเร่ืองนี้จะปรากฏใน 
Flow chart การตรวจสอบประจําปี)

ปรับปรุงทะเบยีนทรพัย์สนิให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเปน็ปัจจุบัน    

(ทั้งในกรณีที่จําหนา่ยออกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพหรือเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่) 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาํปี: 

   ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน ๑ วัน 

ไม่เกิน ๑ วัน 

๑ วัน 

ไม่เกินวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

30 วัน 

หัวหน้าหน่วยงาน แต่ละหน่วยในรพ.ลับแล 

ผู้รับผิดชอบพัสดุด้านครุภัณฑ์ 
1. นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2. นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 

ผู้รับผิดชอบพัสดุด้านครุภัณฑ์ 
1. นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2. นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 

ผู้รับผิดชอบพัสดุด้านครุภัณฑ์ 
1. นางขวัญตา  สงประเสริฐ 
2. นางสุนันทา  พิทยารัตน์ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 (Work Manual) 

 
 

การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤตมิิชอบ  

 
โรงพยาบาลลับแล  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 
โรงพยาบาลลับแล 
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1 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. วัตถุประสงค์  
     1.1 เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรจัดคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรำยละเอียด 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน  และสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มุ่ง
ไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลงำนที่ได้มำตรฐำนเป็นไป  ตำมเป้ำหมำยได้ผล
ผลิตหรือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ และบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนงำน  
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรท ำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำน
เป็นทีม   และใชป้ระกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร   รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก 
หรือผู้ใช้บริกำร  ให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนงำนที่มีอยู่เพ่ือขอกำรรับ บริกำรที่ตรงกับควำม
ต้องกำร  
    1.3 เพ่ือแสดงถึงขั้นตอนกระบวนกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนรำชกำรของโรงพยำบำลลับแล 
กระทรวงสำธำรณสุข 
    1.4 เพ่ือใช้เป็นคู่มือเอกสำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โรงพยำบำลลับแล ให้มีมำตรฐำนและถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน  
    1.5 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงพยำบำลลับแล ทรำบกระบวนงำนเพ่ือน ำไป
ปรับปรุงพัฒนำระบบให้มีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 
 

2. ขอบเขต  
     2.1 คู่มือกำรปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั๋นตรวจสอบและจ ำแนก 
เรื่อง ซึ่ง ศปท. ท ำหน้ำที่หลักในกำรประสำนและติดตำมเรื่องร้องเรียนเฉพำะกรณีกำรทุจริตคอร์รัปชั๋นในส่วน
รำชกำร  โดยจะไม่ด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเอง ทั้งนี้ ศปท. จะด ำเนินกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนอย่ำง
ต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ ตลอดจนรวบรวมปัญหำ ข้อเสนอแนะและจัดท ำรำยงำนผล  
     2.2 กำรร้องเรียน แบ่งได้ ๔ กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 เรื่องร้องเรียนมำท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลับแลโดยตรง 
            โทร 0 5543 1345 ต่อ 100 , มือถือ 08 1887 4820 
กรณีท่ี 2 ส่งมำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยตรง โทร 0 5543 1345 ต่อ 104 
กรณีท่ี 3 ส่งหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนโดยตรง  
กรณีท่ี ๔ ผ่ำนหน่วยงำนรำชกำร เช่น ศูนย์ด ำรงธรรมฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น 

 

3. ค าจ ากัดความ  
    เรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือนร้อนหรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน ของเจ้ำหน้ำที่
หรือส่วนรำชกำร ในกรณีทุจริตคอร์รัปชั๋นในส่วนรำชกำร เช่น กำรให้หรือกำรรับสินบน หรือ ประโยชน์อ่ืนใด 
เป็นต้น  
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     ผู้ร้องเรียน หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นกำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงำนรำชกำร 
ด ำเนินกำรร้องเรียนได ้ 
     หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน หมำยถึง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงพยำบำลลับแล 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
    กำรจัดกำรติดตำมข้อร้องเรียนกำรทุจริต ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงพยำบำลลับแล 
    4.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลับแล เป็นผู้รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรติดตำมข้อร้องเรียนกำรทุจริต  
    4.๒ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  โรงพยำบำลลับแล  มีหน้ำที่เป็นผู้พิจำรณำ กลั่นกรอง
รำยละเอียดของข้อร้องเรียนกำรทุจริตเบื้องต้น  
    4.๓ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับเรื่องและจัดท ำรำยงำนติดตำมผลกำร ด ำเนินกำรข้อร้องเรียน
กำรทุจริต  
    4.๔ หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกระท ำกำรทุจริตในภำครัฐ 
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5. Work Flow (กระบวนงาน)  
    ชื่อกระบวนกำร : กำรจัดกำรติดตำมข้อร้องเรียนกำรทุจริตฯ ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
    ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ : ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมข้อร้องเรียน  
    ตัวชีว้ัด : ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมข้อร้องเรียน  
 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตตำมช่องทำงต่ำง ๆ  
 
 

5 นำท ี  

ศปท.ตรวจสอบและจ ำแนกเรื่องรอ้งเรียนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรฯ และแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำกพบว่ำ
เรื่องเกี่ยวกับบุคลำกรใหส้่งเรื่องไปที่งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  
 

 ๑ วัน  

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ีและหน่วยงำน ตรวจสอบและพิจำรณำข้อ
ร้องเรียนเบื้องต้น 

 3 วัน  
 
 
 

ศปท.ติดตำมควำมก้ำวหนำ้กับหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้องโดยมี
ก ำหนดระยะเวลำ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน โดยกำรประสำน
เบื้องต้นให้ส่งภำยในวันท่ีก ำหนด 

 ๗ วัน  
 
 
 
 

หน่วยงำนท่ีถูกต้องเรียนรำยงำนตำมขั้นตอนปกติและสรุป
รำยงำนส่ง ศปท. ทุกวันท่ี 5 ของเดือน และแจ้งผลกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนไปยังผูร้้องเรยีน พร้อมทั้งส ำเนำให้ 
ศปท. ทรำบ 

 -กรณีเร่ืองปกติทั่วไป 
๑๐-๑๕ วัน 

-กรณีเร่ืองด่วนหรือ
ส ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำง ๕-๑๕ วัน 

  

 

ศปท.ด ำเนินกำรวเิครำะหส์รุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทจุริตและผลควำมคบืหน้ำในภำพรวม 
-กรณี หำกพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยแจ้ง 
        หน่วยงำนท่ีถูกร้องเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเตมิ 
-กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศปท.ด ำเนนิกำรสรุปเสนอรำยงำน 
        ต่อไป 
ศปท.ด ำเนินกำรเสนอรำยงำนผู้บรหิำรทุกวันท่ี 10 ของ
เดือน 
 

  
 

2 วัน 

 

 
 
 
 
 

     ศปท.รับเรื่อง

 

ตรวจสอบและจ ำแนกเรื่องร้องเรียน 

 

ส่งเรื่องร้องเรยีนให้หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องพิจำรณำ 

 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

 

หน่วยงำนท่ีได้รับเรื่องร้องเรยีนสรปุ 
รำยงำนแจ้งให้กับ ศปท. 

 

ศปท.วิเครำะห์สรุปผลเรื่องร้องเรียน
ในภำพรวมของ คค. เสนอผู้บริหำร 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำน

ที่เก่ียวข้อง และติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  
ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่ำนทำงศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชั๋นด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้  
(1) ศปท. รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตตำมช่องทำงต่ำงๆ  
(2) ศปท. ตรวจสอบและจ ำแนกเรื่องร้องเรียนว่ำเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใดและด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือ

เสนอ   
(3) หน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบและส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียน  
(4) หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนพิจำรณำข้อร้องเรียน 
       - กรณีไม่มีมูลให้หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนส่งเรื่องคืนตำมล ำดับ พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ  
       - กรณีมีมูลให้หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ส ำเนำแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ 

ทรำบภำยใน 15 วัน  
(5) หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนด ำเนินกำรตำมขั้นตอน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง หำกพบว่ำ 

มีควำมผิด เช่น ทำงอำญำ ทำงวินัย ทำงปกครอง ให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน  
(6) ศปท. ติดตำมเรื่องร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  
      - กรณีเรื่องปกติท่ัวไป ติดตำมเรื่องภำยใน 60 วันท ำกำรและทุกๆ 30 วัน  
      - กรณีเรื่องด่วนหรือส ำคัญติดตำมเรื่องภำยใน 30 วันท ำกำรและทุกๆ 15 วัน  
      - กรณีเรื่องที่มีก ำหนดระยะเวลำ ติดตำมเมื่อครบก ำหนดเวลำและติดตำมทุก 7 วัน  
(7) หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนรำยงำนตำมขั้นตอนปกติและให้สรุปรำยงำนส่งศูนย์ปฏิบัติกำรฯ  ทุกวันที่ 

5 ของเดือน  
(8) หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งส ำเนำให้ ศปท. 

ทรำบ  
(9) ศปท. ด ำเนินกำรวิเครำะห์สรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและผลควำมคืบหน้ำ 
      - กรณี หำกพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยแจ้งหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
      - กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรสรุปเสนอรำยงำนต่อไป  
(10) ศปท. ด ำเนินกำรเสนอรำยงำนผู้บริหำรทุกวันที่ 10 ของเดือน 

 

๗. ระบบติดตามและประเมินผล  
ในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ศปท. จะด ำเนินกำรประสำนงำนเบื้องต้นกับหน่วยงำนที่ถูก

ร้องเรียนให้ด ำเนินกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำหรือผลข้อยุติ ภำยในทุกวันที่ 5 ของเดือน และมีกำรเก็บรวบรวม
กำรรำยงำนเรื่องร้องเรียนเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือจัดท ำแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
กำรทุจริตฯ ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน  

 



5  
 

๘. เอกสารอา้งอิง  
คู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.), ศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.), ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
ภาคผนวก 
 

รายช่ือผู้จัดท า 
ศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลลับแล 

 
1. นำยสุเทพ   แก้วอรุณ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
2. นำงสุนันทำ  พิทยำรัตน์  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
3. นำงขวัญตำ   สงประเสริฐ   นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
4. นำงศุภวรรณ  ค ำภักดี   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
5. นำงสมถวิล   สุนทรสิทธิรักษ์   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
  



 

 
โรงพยาบาลลับแล 

คูมือการปฏิบัติงาน 
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

การยืมเงินจากทางราชการ และการสงใชเงินยืม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

จัดทําโดย : งานการเงินและบัญชี 
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 



 
 

สารบัญ 
หัวขอ             หนา 

1. ท่ีมาและความสําคัญ           1 
2. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ          1 
3. ขอบเขต             1  
4. สาระสําคัญ                      2 
5. ความหมาย             2 
6. คํานิยามและกฎหมายท่ีเก่ียวของ           2-8 
7. กระบวนการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และการยืมเงิน                9-19 
8. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน            20-49 
9. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล           50 

  
 
 
 

ภาคผนวก 

 

1.  เอกสารอางอิง  ระเบียบ ขอบังคับ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

การยืมเงินจากทางราชการ และการสงใชเงินยืม 

ท่ีมาและความสําคัญ 
  ตามท่ี กระทรวงการคลัง ไดออกระเบียบ วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงคลัง พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562  หมวด 5 การ
เบิกจายเงินยืมของสวนราชการ ไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องการยืมเงิน การสงใชเงินยืม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานการเบิกจายเงินยืมเปนไปตามระเบียบ งานการเงินและบัญชี กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาล 
ลับแล จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การยืมเงินจากทางราชการ 
และการสงใชเงินยืม ข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และผูยืมเงินทราบข้ันตอน 
กระบวนการในการยืมเงิน การสงใชเงินยืม รวมถึงการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดอยาง
ถูกตอง ตามระเบียบ ชวยลดขอผิดพลาด ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเปนการอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ 
 

 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

1.1 เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการยืมเงิน และการ
สงใชเงินยืม สงหลักฐานการยืมเงิน และการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

1.2 เพ่ือใหบุคลากรและผูใชบริการ เกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ การยืม
เงิน การสงใชเงินยืม และข้ันตอนการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตาม
ระเบียบการทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการนําสงคลัง พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2554 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการ
จัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2559 (และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม) 

ขอบเขต 
1. คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมข้ันตอนการยืมเงิน การสงใชเงินยืม และข้ันตอน

การเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยอยูภายใตหลักเกณฑ 
- ระเบียบการทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการนําสงคลัง พ.ศ. 2562  
- พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 

2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัด

ประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524   
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2559 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 
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สาระสําคัญ 
1. การจายเงินยืมจะจายไดแตเฉพาะผูท่ียืมไดทําสัญญาการยืมเงิน และผูมีอํานาจไดอนุมัติ

ใหจายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแลวเทานั้น 
2. การยืมเงินของผูยืมท่ีไมมีเงินใด ๆ ท่ีสวนราชการผูใหยืมจะหักสงใชคืนเงินยืมไดใหสวน

ราชการผูใหยืมกําหนดใหผูยืมนําหลักทรัพยมาวางเปนประกันพรอมท้ังทําสัญญาวาง
หลักทรัพย หรือหาบุคคลท่ีกระทรวงการคลังกําหนดมาทําสัญญาคํ้าประกันไวตอสวน
ราชการผูใหยืม 

3. การยืมเงินหามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหมในเม่ือผูยืมมิไดชําระคืนเงินยืมรายเกาให
เสร็จสิ้นไปกอน 

4. ใหผูยืมสงหลักฐานการจายและเงินเหลือจายท่ียืมไป (ถามี) ภายในกําหนดระยะเวลา 
ดังนี้ 
1) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําใน

ตางประเทศหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหสงแตสวนราชการผูใหยืมโดย
ทางไปรษณียลงทะเบียนภายในสามสิบวันแตวันไดรับเงิน  

2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมท้ังการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ให
สงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสิบหาวันนับแตวันกลับมาถึง  

3) การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจาก 1) หรือ 2) ใหสงแกสวนราชการผูใหยืม
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับเงิน 
 

ความหมาย 

  “การยืม” หมายความวา เงินท่ีสวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ท้ังนี้ ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจาย
หรือเงินนอกงบประมาณ 
  “คาใชจายในการเดินทางไปราชการ” หมายความวา คาใชจายท่ีทางราชการจายใหแก ผู
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกทองท่ีท่ีปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดคาใชจายระหวาง การเดินทาง เพ่ือมิใหผู
เดินทางเดือดรอน คาใชจายท่ีทางราชการจายใหจะเปนรายจายท่ีจาเปน ซ่ึงเกิดข้ึนในการเดินทาง เงินท่ีทาง
ราชการจายใหนี้มิใชคาตอบแทนในการทํางาน แตเปนคาใชจายเพ่ือใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

 “การฝกอบรม” หมายความวา การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอนท่ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
คํานิยามและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. คํานิยาม 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐสภาศาล

ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการ องคการมหาชนทุน
หมุนเวียนท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนของรัฐตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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  “หนวยงานผูเบิก” หมายความวา หนวยงานของรัฐท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายและ
เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี 

 “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
และมีฐานะเปนกรม และใหหมายความรวมถึงจังหวัดและกลุมจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินดวย 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

“หนวยงานยอย” หมายความวา หนวยงานในสังกัดของสวนราชการในราชการบริหาร
สวนกลางหรือในราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือท่ีตั้งอยูในอําเภอ ซ่ึงมิไดเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือ
สํานักงานคลังจังหวัด แตเบิกเงินผานสวนราชการท่ีเปนหนวยงานผูเบิก 

“คลัง” หมายความวา ท่ีเก็บรักษาเงินแผนดินของกระทรวงการคลัง และใหหมายความ
รวมถึงบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเพ่ือการนี้ดวย 

“ผูอํานวยการกองคลัง” ใหหมายความรวมถึง เลขานุการกรม หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนใดซ่ึง
ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันดวย 

“เจาหนาท่ีการเงิน” หมายความวา หัวหนาฝายการเงิน หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนซ่ึง
ปฏิบัติงานในลักษณะเชนเดียวกันกับหัวหนาฝายการเงิน และใหหมายความรวมถึงเจาหนาท่ีรับจายเงินของ
สวนราชการดวย 

“สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน” ใหหมายความรวมถึง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคและสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดดวย 

“งบรายจาย” หมายความวา งบรายจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
“หลักฐานการจาย” หมายความวา หลักฐานท่ีแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับหรือเจาหนี้

ตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว 
“เงินยืม” หมายความวา เงินท่ีสวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเปนคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ท้ังนี้ ไมวาจะจายจากงบประมาณรายจายหรือเงินนอก
งบประมาณ 

 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 
- ระเบียบการทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการนําสงคลัง พ.ศ. 2562  
- พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทาง

ราชการ พ.ศ.2524   
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ.2559 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 
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คาเบ้ียเล้ียง 

ขาราชการผูเดินทางไปราชการจะมีสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในลักษณะเหมา
จาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 ตามบัญชี หมายเลข 2 

 
บัญชีหมายเลข 2 

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจาย 

ประเภท:ระดับ อัตรา (บาท:วัน:คน) 

- ท่ัวไป :  ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส 
- วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ 
- อํานวยการ : ระดับตน 
- ลูกจางประจํา/ชั่วคราว 
- พนักงานราชการ 

 
 

240 

- ท่ัวไป :  ทักษะพิเศษ 
- วิชาการ : เชี่ยวชาญ 
- อํานวยการ : ระดับสูง 
- บริหาร :  ระดับตน 

 
 

270 

 

การคํานวณคาเบ้ียเล้ียง 
- นับตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจากท่ีอยูหรือท่ีทํางานปกติจนกลับถึงท่ีอยูหรือท่ีทํางานปกติ 
- กรณีการเดินทางท่ีมีการพักแรมใหนับ 24 ชม. เปน 1 วนั เศษเกิน 12 ชม. นับเปน 1 

วัน 
- กรณีท่ีไมมีการพักแรมนับเวลาเดินทางไดเกิน 12 ชม. เปน 1 วัน สวนท่ีไมเกิน 12 ชม. 

แตนับไดเกิน 6 ชม. นับเปนครึ่งวัน 
- กรณีเดินทางลวงหนาเนื่องจากลากิจ/พักผอน กอนปฏิบัติราชการใหนับเวลาตั้งแตเริ่ม

ปฏิบัติราชการ 
- กรณีไมเดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจาก ลากิจ/พักผอน ใหนับถึง

สิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ 
- กรณีผูเดินทางไปราชการเจ็บปวย และจําเปนตองพักเพ่ือรักษาพยาบาลใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยง

เดินทางไดไมเกิน 10 วัน โดยตองมีใบรับรองแพทยท่ีทางราชการรับรองและในกรณีท่ีไมมีแพทยท่ีทาง
ราชการรับรองอยูในทองท่ีท่ีเกิดการเจ็บปวยผูเดินทางจะตองชี้แจงประกอบ 

คาเชาท่ีพัก 
  การเบิกคาเชาท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ตามบัญชีหมายเลข 3 ใหเลือกเบิกลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
 กรณีเลือกเบิกในลักษณะจายจริง ใหใชใบเสร็จรับเงิน/Filio เปนหลักฐานในการขอเบิกเทาท่ีจาย
จริงไมเกินอัตรา ดังนี้ 
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ประเภท:ระดับ 
หองพักคนเดียว  
(บาท:วัน:คน) 

หองพักคู  
(บาท:วัน:คน) 

- ท่ัวไป :  ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส 
- วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญ
การ 
   พิเศษ 
- อํานวยการ : ระดับตน 
- ลูกจางประจํา/ชั่วคราว 
- พนักงานราชการ 

1,500 
 
 

850 

หมายเหตุ 
- กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหพักรวมกัน 2 คนตอหนึ่งหอง 
- กรณีท่ีไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริงไม  
   เกินอัตราคาเชาหองพักคนเดียว ไดแก กรณีดังนี้ 
    1. ผูเดินทางเปนเพศหญิง และชายท่ีมิใชคูสมรสกัน 
    2. เปนหัวหนาคณะเดินทางซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนง 
        ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 
    3. เปนโรคติดตอรายแรงท่ีแพทยรับรองวาจะเปนอันตรายตอผูอ่ืน 
    4. ผูเดินทางมีจํานวนเปนเศษ ไมครบคู คนท่ีเปนเศษใหเบิกคาเชาท่ีพักคนเดียวได 

- ท่ัวไป :  ทักษะพิเศษ 
- วิชาการ : เชี่ยวชาญ 
- อํานวยการ : ระดับสูง 
- บริหาร :  ระดับตน 

2,200 1,200 

หมายเหตุ  
- จะเบิกไดในอัตราคาเชาหองพักคนเดยีวหรือหองคูก็ได 

- วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ 
- บริหาร : ระดับสูง 

2,500 1,400 

หมายเหตุ 
- เบิกในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือหองพักคูก็ได 
               ในกรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะและผูดํารงตําแหนงดังกลาวขางตนเปนหัวหนาคณะและ    
มีความจําเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือบุคคลอ่ืนใหเบิกคาเชาท่ีพัก
ไดเพ่ิมข้ึนสําหรับหองพักอีกหองหนึ่งในอัตราคาเชาหองพักคนเดียวหรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนในอัตราไม
เกินสองเทาของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวก็ได 
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กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจาย ใหเบิกไดในไมเกินอัตรา ดังนี้ 
 

ประเภท:ระดับ 
หองพักคนเดียว  
(บาท:วัน:คน) 

- ท่ัวไป :  ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส 
- วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ 
- อํานวยการ : ระดับตน 
- ลูกจางประจํา/ชั่วคราว 
- พนักงานราชการ 

800 

- ท่ัวไป :  ทักษะพิเศษ 
- วิชาการ : เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ 
- อํานวยการ : ระดับสูง 
- บริหาร :  ระดับตน , ระดับสูง 

1,200 

 

หมายเหตุ  
- การเดินทางไปราชการติดตอกันหลายวัน หลายสถานท่ี การเบิกคาเชาท่ีพักใหเลือกเบิก

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตลอดการเดินทาง  

- การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะตองเลือกเบิกคาเชาท่ีพักในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ 
 
คาพาหนะ 
  การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะไดโดย
ประหยัด  ยกเวนในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกทาง
ราชการใหใชยานพาหนะอ่ืนไดแตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคา
พาหนะนั้น 
 
  การเดินทางโดยรถไฟ 

ประเภท:ระดับ รถธรรมดา รถเร็ว รถดวน/ดวนพิเศษ 

- ท่ัวไป :  ปฏิบัติงาน หรือเทียบเทา 
- วิชาการ : ปฏิบัติการ หรือเทียบเทา 

ชั้นท่ี 2 ชั้นท่ี 2 นั่งนอน
ปรับอากาศ 

ชั้นท่ี 2 นั่ง นอน 
ปรับอากาศ 

- ท่ัวไป :  ชํานาญงานข้ันไป หรือเทียบเทา 
- วิชาการ : ชํานาญการข้ันไป หรือเทียบเทา 
- อํานวยการ : ระดับตนข้ึนไป หรือเทียบเทา 
- บริหาร :  ระดับตนข้ึนไป หรือเทียบเทา 

ชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 1 นั่งนอน
ปรับอากาศ 

(ขอใบเสร็จแนบ
ประกอบการเบิก) 

ชั้นท่ี 1 นั่ง นอน 
ปรับอากาศ 

(ขอใบเสร็จแนบ
ประกอบการเบิก) 

 
 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง   ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาท่ีจายจริง  ไมเกิน
อัตราท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด เวนแตผูเดินทางถูกเรียกเก็บเงินคาพาหนะเกิน
กวาอัตราท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด ใหเบิกไดเทาท่ีจายจริง 
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 การเดินทางโดยเครื่องบิน ขาราชการผูเดินทางไปราชการมีสิทธิเดินทางไปราชการโดยทาง
เครื่องบินใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 

ประเภท:ระดับ ชั้น 

- ท่ัวไป :  ทักษะพิเศษ 
- วิชาการ : เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
- อํานวยการ : ระดับสูง 
- บริหาร : ระดับตน ระดับสูง 

ธุรกิจ 

- ท่ัวไป :  ชํานาญงาน อาวุโส 
- วิชาการ : ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
- อํานวยการ : ระดับตน 

ประหยัด 

หลักฐานประกอบการเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน 
1. กรณีจายเงินเปนเงินสด    :   ใชใบเสร็จรับเงิน และกากบัตรโดยสาร เครื่องบิน เปนหลักฐาน                           

                    ประกอบการเบิกจาย 
2. กรณีซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-ticket) : ใชใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียด

การเดินทาง (Itinerary Receipt) ซ่ึงระบุ 

- ชื่อสายการบิน 

- วันท่ีออก 
- ชื่อ/สกุลของผูเดินทาง 

- ตนทาง-ปลายทาง 

- เลขท่ีเท่ียวบิน 

- วัน เวลา ท่ีเดินทาง 

- จํานวนเงินคาโดยสาร 
- คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

- จํานวนเงินรวม 
เปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน  

 

การใชยานพาหนะอ่ืนในการเดินทางไปราชการ 
  กรณีไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการ ให
ใชพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทางตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น      พระ
ราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 22 (วรรค 3) 
กําหนดให 

ผูมีสิทธิเบิกคาพาหนะรับจาง ลกัษณะการเดินทาง 

บริหาร : ระดับตน ระดับสูง 
 
อํานวยการ : ระดับตน ระดับสูง 
 
วิชาการ : ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒ ิ

- ไป-กลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือ สถานท่ีปฏิบัติราชการ  
  กับสถานียานพาหนะ  หรือกับสถานท่ีจัดพาหนะ ท่ีตองใชใน 
  การเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัด 
  เดียวกันใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาท่ีจายจริง 
- หากการเดินทางดังกลาวขางตนเปนการเดินทางขามเขต 
  จังหวัด และในเสนทางนั้นไมมียานพาหนะประจําทางระหวาง 
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ผูมีสิทธิเบิกคาพาหนะรับจาง ลักษณะการเดินทาง 

บริหาร : ระดับตน ระดับสูง 
 
อํานวยการ : ระดับตน ระดับสูง 
 
วิชาการ : ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
 
ท่ัวไป : ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
 
 
 

- ไป-กลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือ สถานท่ีปฏิบัติราชการ  
  กับสถานียานพาหนะ  หรือกับสถานท่ีจัดพาหนะ ท่ีตองใชใน 
  การเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัด 
  เดียวกันใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาท่ีจายจริง 
- หากการเดินทางดังกลาวขางตนเปนการเดินทางขามเขต 
  จังหวัด และในเสนทางนั้นไมมียานพาหนะประจําทางระหวาง 

    จังหวัด ใหเบิกคาพาหนะรับจางตามหนังสือท่ี กค 0409.6/ว 
42       

    ลงวันท่ี 26 ก.ค.50 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
1) ระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดท่ีมีเขตติดตอกรุงเทพฯ เบิก

คาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงไมเกิน เท่ียวละ 600 บาท 
   2) ขามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ เบิกคาพาหนะรับจางไดเทาท่ีจายจริง

ไมเกิดเท่ียวละ 500 บาท 
- ไป-กลับ ระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการ

ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไมเกิน 2 เท่ียว 
- เดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
หมายเหตุ :  

1) สําหรับผูไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะรับจาง หากตองนําสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของ
เครื่องใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะ 
ประจําทางก็ใหมีสิทธิเบิกคาพาหนะรับจางได 

2) การเดินทางไปราชการเพ่ือสอบคัดเลือก หามมิใหเบิกคาพาหนะเดินทางรับจางระหวาง
สถานท่ีอยู ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติ/สอบคักเลือก 

คาพาหนะสวนตัว 
  การใชยานพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ 

1) ตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุมัติกอน  จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะ
ในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัวได  การขออนุมัติให
ขอเฉพาะคราวตามความจําเปน เรงดวนเพ่ือประโยชนแกทางราชการและโดยประหยัด 

2) การขออนุมัติแตละครั้ง ใหระบุหมายเลขทะเบียนรถ  พรอมพิจารณาเสนทางการ
เดินทาง โดยใหเปนระยะทางท่ีสะดวกและสั้นท่ีสุด 

3) การใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการใหเบิกเงินชดเชยใหแกผูเดินทางไปราชการซ่ึง
เปนเจาของหรือผูครอบครอง แลวแตกรณีไดในอัตราตอ 1 คัน ดังตอไปนี้ 
 

ประเภทยานพาหนะ เงินชดเชย 

รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 

รถจักรยานยนต กิโลเมตรละ 2 บาท 
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กระบวนการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และการยืมเงิน 

 
ข้ันตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 

1 วัน -เขียนใบขออนุญาตไป
ราชการ และแบบฟอรม
การสมัครประชมุ/อบรม/
สัมมนา พรอมแนบตน
เรื่อง โดยอนุญาตผาน
หัวหนางาน/กลุมงาน 
(ตามสายบังคับบัญชา) 

เจาหนาท่ีผูประสงค
ขออนุญาตไป
ราชการ 

2  
 
 
 
 
 

5 นาที -ตรวจสอบความถูกตอง
ของการกรอกขอมูลในใบ
ขออนุญาตไปราชการ และ
ประมาณการคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการใน
แบบฟอรมการสมัคร
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
ตามเอกสารท่ีแนบมา 

เจาหนาท่ีการเงิน
และบัญชี 

3  
 
 
 
 
 

5 นาที -นําแบบฟอรมการสมัคร
ปรุชุม/อบรม/สัมมนา 
เสนอใหประธานฝกอบรม
ใหความเห็นและและ
พิจารณาการใชงบในการ
เดินทางไปราชการ 

ประธานฝกอบรม
โรงพยาบาลลับแล 

 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

15 นาที -ดําเนินการตัดยอด
ประมาณการคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ
ตามท่ีประธานฝกอบรมให
ความเห็นไว และจัดทํา
ทะเบียนคุมการฝกอบรม
รายตัว และเสนอใบขอ 
อนุญาตไปราชการ และ 
แบบฟอรมการสมัคร
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
ใหกับผูอํานวยการ
พิจารณาอนุญาต ตอไป 

งานธุรการ 

 
 
 
 
 

เขียนใบขออนุญาต 
ไปราชการ และ แบบฟอรม
การสมคัรประชุม/อบรม/

สัมมนา 

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของใบขอ 
อนุญาต ไปราชการ  และประมาณ               

คาใชจายแบบฟอรมการสมัครประชุม/
อบรม/สัมมนา 

 

การลงความเห็นของประธานฝกอบรมใน
แบบฟอรมการสมัครประชุม/อบรม/สมัมนา 
 

 
ตัดยอดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตามความเห็นของประธานฝกอบรม  (แหลง
งบประมาณ)   

เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลพิจาณา  
 

   
 

 



10 
 

ข้ันตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

    

5  
 
 
 

1 วัน -ผูอํานวยการพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตให
เจาหนาท่ีในสังกัดไป
ราชการ 

ผูอํานวยการโรง 
พยาบาล 

6  
 
 
 
 
 
 

5 นาที -แจงผลการพิจารณาใหผู
ขอไปราชการทราบกรณี
อนุญาตใหไปราชการ ให
คืนแบบขออนุญาตไป
ราชการคือใหกับผูขอไป
ราชการ 1 ชุด เพ่ือไว
ประกอบการยืมเงิน และ
การไปราชการตอไป 

เจาหนาท่ีธุรการ 

7  
 
 
 
 
 
 

2 วัน เดินทางไปราชการเสร็จสิ้น 
กลับมาปฏิบัติราชการ 
ดําเนินการเขียนเบิก
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ สงใหเจาหนาท่ี
การเงิน 

ผูเดินทางไปราชการ 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน เจาหนาท่ีการเงิน ตรวจ 
สอบชุดเบิกคาใชจายเดิน 
ทางไปราชการ คํานวณ
เบี้ยเลี้ยงถูกตองตามสิทธิท่ี
ไดรับ ตรวจสอบคาท่ีพัก 
การคํานวณคาพาหนะ 
และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 
พรอมตรวจสอบเอกสาร
แนบประกอบวาถูกตอง
ครบ ถวนหรือไม หากมี
ขอผิดพลาด หรือเอกสาร
ประกอบไมครบถวนใหรีบ
แจงใหผูเขียนทราบ และ
ทําการแกไขใหถูกตอง 

งานการเงินและ
บัญชี 

 
 
 

พิจารณาอนุญาต /ไมอนุญาต การเดินทาง
ไปราชการ 

 

กรณไีมอนุญาต   
 

แจงผูขอใหทราบ
ผลการพิจารณา 

 

กรณีอนุญาต   
 

แจงผูขอใหทราบ
ผลการพิจารณา  

 

เดินทางไปราชการเสร็จสิ้น กลับมา
ปฏิบัติราชการ ดําเนินการเขียนเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการตาม
แบบ 8708 

 

   
 

 

ตรวจสอบชุดเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708) และเอกสาร

ประกอบการเบิก 
 

   
 

 



11 
 

ข้ันตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
 
 
 

    

9  5 นาที พิมพใบปะหนาขออนุมัติ
จาย และขอความเห็น 
ชอบอนุมัติจาย เสนอตอ
หัวหนากลุมงานการ
จัดการ เพ่ือตรวจสอบ 
และลงนาม 

งานการเงินและ
บัญชี 

10  
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน หัวหนากลุมงานการ
จัดการตรวจสอบลงนาม 
ถามีการทักทวงสงคืนให
เจาหนาท่ีการเงิน
ตรวจสอบใหม ถาถูกตอง
ลงนาม และเสนอตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ตอไป 

หัวหนากลุมงาน
การจัดการ 

11  
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน เสนอผูอํานวยการเพ่ือ
พิจารณาลงนามอนุมัติจาย 

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

12   สงกลับใหงานการเงินและ
บัญชี เพ่ือดําเนินการเขียน
เช็คสั่งจายคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการาช
ตอไป 

งานการเงินและ
บัญชี 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
พิมพใบปะหนา เสนอขอความเหน็ ขออนุมัติ

จายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708) กับหัวหนากลุมงานการ

จัดการ 
 

เสนอ หัวหนากลุม
งานการจัดการ 

 

งานการเงิน 
และบัญชี 

 

เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

ลงนาม 
 

ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 

ผูอํานวยการพิจารณา
ลงนามอนุมัติจาย
คาใชจายในการ

 
 

สงงานการเงินและบัญชี 



12 
กรณียืมเงิน 
 

ข้ันตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 
 

1 วัน -เขียนใบขออนุญาตไป
ราชการ และแบบฟอรม
การสมัครประชมุ/อบรม/
สัมมนา พรอมแนบตน
เรื่อง โดยอนุญาตผาน
หัวหนางาน/กลุมงาน 
(ตามสายบังคับบัญชา) 

เจาหนาท่ีผูประสงค
ขออนุญาตไป
ราชการ 

2  
 
 
 
 
 

5 นาที -ตรวจสอบความถูกตอง
ของการกรอกขอมูลในใบ
ขออนุญาตไปราชการ และ
ประมาณการคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการใน
แบบฟอรมการสมัคร
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
ตามเอกสารท่ีแนบมา 

เจาหนาท่ีการเงิน
และบัญชี 

3  

 

 

 

 

5 นาที -นําแบบฟอรมการสมัคร
ปรุชุม/อบรม/สัมมนา 
เสนอใหประธานฝกอบรม
ใหความเห็นและและ
พิจารณาการใชงบในการ
เดินทางไปราชการ 

ประธานฝกอบรม
โรงพยาบาลลับแล 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

15 นาที -ดําเนินการตัดยอด
ประมาณการคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ
ตามท่ีประธานฝกอบรมให
ความเห็นไว และจัดทํา
ทะเบียนคุมการฝกอบรม
รายตัว และเสนอใบขอ 
อนุญาตไปราชการ และ 
แบบฟอรมการสมัคร
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
ใหกับผูอํานวยการ
พิจารณาอนุญาต ตอไป 

งานธุรการ 

 
 
 
 
 

เขียนใบขออนุญาต 
ไปราชการ และ แบบฟอรม
การสมคัรประชุม/อบรม/

สัมมนา 

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของใบขอ 
อนุญาต ไปราชการ  และประมาณ               

คาใชจายแบบฟอรมการสมัครประชุม/
อบรม/สัมมนา 

 

การลงความเห็นของประธานฝกอบรมใน
แบบฟอรมการสมัครประชุม/อบรม/สมัมนา 
 

ตัดยอดคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตามความเห็นของประธานฝกอบรม  (แหลง

งบประมาณ)   
เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลพิจาณา  

   
 

 



13 
 

ข้ันตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
 
 
 

    

5  
 
 
 

1 วัน -ผูอํานวยการพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตให
เจาหนาท่ีในสังกัดไป
ราชการ 

ผูอํานวยการโรง 
พยาบาล 

6  
 
 
 
 
 
 
 

5 นาที -แจงผลการพิจารณาใหผู
ขอไปราชการทราบกรณี
อนุญาตใหไปราชการ ให
คืนแบบขออนุญาตไป
ราชการคือใหกับผูขอไป
ราชการ 1 ชุด เพ่ือไว
ประกอบการยืมเงิน และ
การไปราชการตอไป 

เจาหนาท่ีธุรการ 

7  1 วัน ผูขออนุญาตเดินทางไป
ราชการเขียนสัญญายืมเงิน 
เพ่ือยืนเงินไปราชการสง
ใหกับงานการเงินและ
บัญช ี

เจาหนาท่ีผูขอ
อนุญาตไปราชการ 

8   สงสัญญายืมเงินใหกับงาน
การเงินและบัญชีเพ่ือทํา
การตรวจสอบ 

เจาหนาท่ีผูขอ
อนุญาตไปราชการ 

9  10 นาที งานการเงินและบัญชี
ตรวจสอบความถูกตอง
ของสัญญายืมเงิน และ
เอกสารประกอบ (ใบขอ
อนุญาตเดินทางไปราชการ 
, หนังสือเชิญประชุม/
อบรม/สัมมนา , 
แบบฟอรมการสมัคร
ประชุม/อบรม/สัมมนา ถา
ไมถูกตอง แจงผูเขียน
สัญญายืมเงิน ถาถูกตอง
เสนอหัวหนากลุมงานการ
จัดการเพ่ือลงนาม 

เจาหนาท่ีการเงิน
และบัญชี 

 
 
 

   
 

 พิจารณาอนุญาต /ไมอนุญาต การเดินทาง
ไปราชการ 

 

กรณไีมอนุญาต   
 

แจงผูขอใหทราบ
ผลการพิจารณา 

 

กรณีอนุญาต   
 

แจงผูขอใหทราบ
ผลการพิจารณา  

 

ผูขอเดินทางไปราชการ 

เขียนสัญญายมืเงิน 

สงงานการเงินและบัญชี 

งานการเงินและบัญชีตรวจสอบ 

สัญญายืมเงิน 

สงคืนผูเขียน
สัญญายืมเงิน 

ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 

เสนอหัวหนากลุม
งานการจัดการ 

   
 

 



14 
 

ข้ันตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
 
 

 
 
 

   

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน หัวหนากลุมงานการ
จัดการตรวจสอบลงนาม 
ถามีการทักทวงสงคืนให
เจาหนาท่ีการเงิน
ตรวจสอบใหม ถาถูกตอง
ลงนาม และเสนอตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ตอไป 

หัวหนากลุมงาน
การจัดการ 

11  
 
 
 

1 วัน เสนอผูอํานวยการเพ่ือ
พิจารณาลงนามอนุมัติจาย 

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

12   สงกลับใหงานการเงินและ
บัญชี เพ่ือดําเนินการเขียน
เช็คสั่งจายตามสัญญายืม
เงิน 

งานการเงินและ
บัญชี 

13  15 นาที งานการเงินและบัญชีเขียน
เช็คสั่งจายตามสัญญายืม
เงินใหกับผูยืมเงิน 

งานการเงินและ
บัญชี 

14  1 วัน เสนอเช็คใหผูมีอํานาจลง
นามสั่งจายเช็คลงนาม 

งานการเงินและ
บัญชี 

15  15 นาที งานการเงินและบัญชีจาย
เช็คใหกับผูยืมเงินไป
ราชการ กอนไปราชการ
ประมาณ 5 วันทําการ 

งานการเงินและ
บัญชี 

16  
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน ผูยืมเดินทางไปราชการ
เสร็จสิ้น กลับมาปฏิบัติ
ราชการ ดําเนินการเขียน
เบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เพ่ือสง
ใชเงินยืม สงใหเจาหนาท่ี
การเงิน 

ผูเดินทางไป
ราชการ 

   
 

 หัวหนากลุมงาน
การจัดการลงนาม 

งานการเงิน 
และบัญชี 

 

เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

ลงนาม 
 

ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 

เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาลลงนาม 

สงงานการเงินและบัญชี 
 

เขียนเช็คสั่งจายตามสัญญายืมเงิน 
 

เสนอเช็คสญัญายืมเงินใหผูมีอํานานลง
นามสั่งจายเช็ค 

จายเช็คใหกับผูยมื 
 

ผูยืมเงินเดินทางไปราชการเสร็จสิน้ 
กลับมาปฏิบัติราชการ ดําเนินการเขียน
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ตามแบบ 8708 เพ่ือสงใชเงินยืม 
 

   C 

 



15 
 

ข้ันตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

17  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน เจาหนาท่ีการเงิน ตรวจ 
สอบชุดเบิกคาใชจายเดิน 
ทางไปราชการ คํานวณ
เบี้ยเลี้ยงถูกตองตามสิทธิท่ี
ไดรับตรวจสอบคาท่ีพัก 
การคํานวณคาพาหนะ และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 
พรอมตรวจสอบเอกสาร
แนบประกอบวาถูกตอง
ครบ ถวนหรือไม หากมี
ขอผิดพลาด หรือเอกสาร
ประกอบไมครบถวนใหรีบ
แจงใหผูเขียนทราบ และ
ทําการแกไขใหถูกตอง 
กรณีสงใชนอยกวาเงินยืม 
ใหแจงผูสงใชนําสงเงินสด
มาสงใชเพ่ิม 

งานการเงินและ
บัญชี 

18  5 นาที พิมพใบปะหนาขออนุมัติ
จาย และขอความเห็น 
ชอบอนุมัติจายเพ่ือสงใช
เงินคืน เสนอตอหัวหนา
กลุมงานการจัดการ เพ่ือ
ตรวจสอบ และลงนาม 

งานการเงินและ
บัญชี 

19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน หัวหนากลุมงานการ
จัดการตรวจสอบลงนาม 
ถามีการทักทวงสงคืนให
เจาหนาท่ีการเงิน
ตรวจสอบใหม ถาถูกตอง
ลงนาม และเสนอตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ตอไป 

หัวหนากลุมงาน
การจัดการ 

 
 

   
 

 
ตรวจสอบชุดเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ (แบบ 8708) และเอกสาร
ประกอบการเบิก  

 

พิมพใบปะหนา เสนอขอความเหน็ ขออนุมัติ
จายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708) เพ่ือสงใชเงินคืน กับหัวหนา
กลมงานการจดัการ 

 

เสนอ หัวหนากลุม
งานการจัดการ 

 

งานการเงิน 
และบัญชี 

 

เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

ลงนาม 
 

ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 
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ข้ันตอน ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 
 
 
 

    

20  
 
 
 
 
 
 

1 วัน เสนอผูอํานวยการเพ่ือ
พิจารณาลงนามอนุมัติจาย 

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

21  1 วัน สงกลับใหงานการเงินและ
บัญชีดําเนินการลางเงินยืม
ตอไปงานการเงินและ
บัญชี ดําเนินการลางเงิน
ยืมตามสัญญายืมเงิน และ
ออกใบรับใบสําคัญใหกับผู
สงใช 1 ฉบับ กับไวเปน
หลักฐาน 1 ฉบับ 
-กรณี สงใชนอยกวา ขอ
เงินสดเพ่ิม และออก
ใบเสร็จรับเงินใหผูสงใช
ตามจํานวนเงินท่ีจายเพ่ิม 
-กรณี สงใชมากกวาเงินยืม
เขียนเช็คสั่งจายคาใช จาย
ในการเดินทางไปราชการ
สวนเกินจากยอดในสัญญา
ยืมเงิน ใหกับผูสงใชตอไป 
 

งานการเงินและ
บัญชี 

 
 

ข้ันตอนการยืมเงิน 
1. ขออนุญาตไปราชการ 

- ตรวจสอบ ชื่อ ตําแหนง สังกัด ของผูเดินทางไปราชการใหตรงตามคําสั่ง 

- สถานท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
- วันท่ีเดินทางไปและกลับ จํานวนวันท่ีเดินทางไปราชการ 

- การขอใชยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

- มีผูอํานาจอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 

- การรับรองรายงานการเดินทางไปราชการ 
 

   
 

 

ผูอํานวยการพิจารณา
ลงนามอนุมัติจาย
คาใชจายในการ

 
 

สงงานการเงินและบัญชี 
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2. การยืมเงิน 

-    ผูยืมเงิน ยื่นแบบสัญญาการยืมเงิน กอนลวงหนา อยางนอย 7 วันทําการ โดยการพิมพ/เขียน   
    จํานวน 2 ฉบับ พรอมแนบหลักฐานประกอบการยืมเงิน 

1)  ผูไปราชการตองเปนผูยืมเงิน 
2)  หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการท่ีไดรับการอนุญาตไปราชการ พรอมตนเรื่อง 
3)  บันทึกประมาณคาใชจาย (แบบฟอรมการสมัครประชุม/อบรม/สัมมนา) 
4)  สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ 

3. เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบความถูกตองของสัญญายืมเงิน 
-  ผูยืมตองไมมีหนี้เงินยืมคางสัญญาการยืมกับทางโรงพยาบาล 
-  ขอความในสัญญาท้ัง 2 ฉบับตองตรงกัน 
-  จํานวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร) ตรงกัน 
-  ลายมือชื่อผูยืมเงิน ตองเปนผูมีรายชื่อในหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
-  เจาหนาท่ีการเงินเสนอผูมีอํานาจอนุมัติการยืมเงิน (เม่ือเอกสารถูกตอง ครบถวน) 

4. เอกสารท่ีผูยืมเงินตองสงใชเงินยืม/เอกสารเบิกเงิน 
-  บันทึกขอความขอสงใชเงินยืม 
-  แบบรายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
-  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก111) กรณีคาใชจายทีไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน/ 
   หลักฐานการจายได 
-  ใบเบกิคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (กรณีเบิกเปนหมูคณะ) 
-  หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
-  ใบเสร็จรับเงินคาเชาหองพัก 
-  คาโดยสารเครื่องบิน  กรณีจายเงินสดใหใชกากตั๋วเครื่องบินพรอมใบเสร็จรับเงิน หากจายตั๋ว 
   อิเล็กทรอนิกส (E-ticket) ใชใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง (ITINERARY RECEIPT)  
   และ Boarding Pass 
-  กากตั๋วรถไฟ กรณีทางโดยรถไฟขบวนดวนพิเศษชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ 
-  ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง (กรณีใชรถยนตของทางราชการ) 
-  ใบเสร็จคาธรรมเนียมผานทางพิเศษ (ทางดวน) กรณีใชรถยนตของทางราชการ 
-  ใบคํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง (กรณีใชรถยนตสวนตัว) และเอกสารอ่ืน ประกอบ 
   เปนหลักฐานการเงินทาง (ถามี) 

 

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8707 

- ตรวจสอบ ชื่อ ตําแหนง สังกัด ของผูเดินทางไปราชการวาตรงกับคําสั่งหรือไม 

- สถานท่ีไปปฏิบัติราชการตรงกับคําสั่งหรือไม 
- เดินทางออกจากบานพัก หรือสํานักงาน วัน เวลา ท่ีเดินทางไปและกลับรวมเวลาไปราชการ

แลวถูกตองหรือไม 

- มีลายมือชื่อผูขอรับเงิน 
 

การคิดคาเบ้ียเล้ียง 

- การนับเวลาเริ่มนับตั้งแตเดินทางออกจากบานพัก จนถึงกลับถึงบานพัก  

- การคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง ไดในอัตราเหมาจายวันละ 240.- บาท เกินกวา 12 ชั่วโมง ถือเปน 1 
วัน 

- ตรวจสอบยอดเงินเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในแบบ 8708 ถูกตอง 
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ตัวอยางการคํานวณเบ้ียเล้ียง 
นางสาวระเบียบ มีวินัย ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ งานเวชกรรมฟนฟู งานเวช

ศาสตรครอบครัว และบริการดานปฐมภูมิ ไดขออนุญาตเดินทางไปราชการ ประชุมวิชาการ ประจําป 2563    
“50 ป กายภาพบําบัด มหิดล” ระหวางวันท่ี 18-20 มีนาคม  2563 ณ โรงแรมมณเฑียร วิเวอรไซด 
กรุงเทพฯ 
การคํานวณเบี้ยเลี้ยง 

17 มี.ค. 18 มี.ค. 19 มี.ค. 20 มี.ค. 21 มี.ค. 
08.00 น. 08.00 น. 08.00 น. 08.00 น. 04.00 น. 

คิดเปน 
 24 ช.ม. 24 ช.ม. 24 ช.ม. 20 ช.ม. 
 1 วัน 1 วัน 1 วัน 20 ช.ม. = 1 วัน 

คิดเปน 4 วัน = 240X4 = 960.- บาท 
หัก ม้ืออาหารท่ีผู

จัดเลี้ยง 
ผูจัดเลี้ยงม้ือ

กลางวัน 1 ม้ือ 
ผูจัดเลี้ยงม้ือ

กลางวัน 1 ม้ือ 
ผูจัดเลี้ยงม้ือ

กลางวัน 1 ม้ือ 
 

รวม ผูจัด เลี้ยง 3 ม้ือ = 80X3 ม้ือ = 240.- บาท 
ดังนั้น ไดรับเบี้ยเลี้ยง = 960-240 = 720.- บาท 

 

คาท่ีพัก 

- เบิกเทาท่ีจายจริงไมเกินสิทธิ ใหใชใบเสร็จรับเงินคาท่ีพักประกอบการเบิก ในกรณีไปตั้งแต 2 
คนข้ึนไป และเขาพักหองเดียวกันใหแนบ folio หรือใบแจงรายการเขาพัก 

- การเบิกคาเชาท่ีพักประเภทเหมาจายใหแนบหลักฐานใบรับรองการเบิกคาเชาท่ีพักเหมาจาย 
ประกอบการเบิก 

คาพาหนะ  
 -      ในกรณีไปรถโดยสารประจําทาง คารถรับจาง รถไฟ (ยกเวนคารถไฟขนวนดวนพิเศษ นั่งนอน
ปรับอากาศ ชั้น 1 ใหใชตั๋วรถไฟประกอบการเบิกคาพาหนะ) ใหใชแบบ บก 111 (ใบรับรองแทนใบเสร็จ) 
 -     ในกรณีเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน 
                    1) ตรวจสอบ ITINERARY RECEIPT ของบริษัทสายการบิน  
       2) ตรวจสอบใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111 ท่ีมีการเบิกคาพาหนะเท่ียวไปจากบานพัก 
– ถึงสนามบิน และเท่ียวกับกลับจากสนามบินถึงบานพัก (คาพาหนะเบิกไดเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด) 
       3) ตรวจสอบยอดเงินรวมเบิกคาเครื่องบิน และคาพาหนะรับจางใหถูกตอง 

การตรวจสอบ ITINERARY RECEIPT  ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1) ชื่อสายการบิน 
2) วันท่ีออก Itinerary Receipt 
3) ชื่อ-สกุล ผูเดินทาง 
4) สนามบินตนทาง ปลายทาง 
5) เลขท่ีเท่ียวบิน เชน TG, DD , OX , PG 
6) วัน เวลาท่ีเดินทาง 
7) จํานวนเงินคาโดยสาร คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ และจํานวนเงินรวม 
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-      กรณีการเดินทางโดยเครื่องบินท่ีตองใชใบเสร็จรับเงิน เปนหลักฐานในการเบิกจาย

ใบเสร็จรับเงินตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1) ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
2) วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
3) รายการแสดงการรับเงินระบุเปนคาอะไร 
4) จํานวนเงินท้ังตัวเลข และตัวอักษร 
5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

 
คาใชจายอ่ืน  
  ตรวจสอบคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการโดยรถยนตของทาง
ราชการ โดยตองพิจารณาวา เปนคาใชจายท่ีกําหนดไวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0502/ว 32 ลง
วันท่ี 3 มีนาคม 2537 เรื่อง ซอมความเขาใจเก่ียวกับการใชสิทธิเบิกคาใชจายท่ีจําเปนตองจายเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ตามมาตรา 14 (4) ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน ไมใชเฉพาะขอใดขอหนึ่ง ตัวอยางเชน ในระหวาง
เดินทางไปราชการมีอุบัติเหตุยางรถยนตระเบิด จําเปนตองเปลี่ยนยางจํานวน 4 เสน คายางรถยนตและ
คาบริการในการเปลี่ยนยางรถยนตจะเบิกเปนคาใชจายในการเดินทางไมได เพราะมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดไว แตนํามาเบิกเปนคาใชจายของ
สํานักงานได คาผานทาง ใหตรวจสอบวาวันท่ีในใบเสร็จรับเงินคาผานทางตรงกับวันท่ีเดินทางในคําสั่งใหไป
ราชการ และอยูในเสนทางเดินทาง  
 
การสงใชใบสําคัญคูจายและเงินเหลือจาย 
  การยืมเงินราชการ สงใชภายใน 15 วันนับจากวันเดินทางกลับ สําหรับกรณีเดินทางไป
ราชการชั่วคราว และเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการทาํสัญญาการยืมเงิน 
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ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

 
 

  นางสาวระเบียบ มีวินัย ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ งานเวชกรรมฟนฟู งานเวช
ศาสตรครอบครัว และบริการดานปฐมภูมิ ไดขออนุญาตเดินทางไปราชการ ประชุมวิชาการ ประจําป 2563    
“50 ป กายภาพบําบัด มหิดล” ระหวางวันท่ี 18-20  มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวอรไซด กรุงเทพฯ 
 

                                                                       บันทึกขอความ 

สวนราชการ    กลุมงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลสุขใจ อาํเภอสุขใจ  จังหวัดอุตรดิตถ   โทร ๐ ๕๕๔๓  ๑๓๔๕   ตอ  ๑๐๔        . 

ท่ี อต  ๐๐32.๓๐7/228.......................................................................... วันท่ี……18 กุมภาพันธ 2563 …………………………………………           

เรื่อง  ขออนุญาตไปราชการ   ดานบริหาร     ดานวิชาการ                                                . 
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 
 

  ดวยขาพเจา……นางสาวระเบยีบ  มีวินยั   …………ตําแหนง……นักกายภาพบาํบดัชํานาญการ.......................……………. 
กลุมงาน / งาน   งานเวชกรรมฟนฟู กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว และบริการดานปฐมภูม ิ     พรอมดวย สัมมภาระ  
             
มีความประสงคจะไปราชการที ่      โรงแรมมณเฑียร วิเวอรไซค กรุงเทพฯ                         
เพื่อ เขารวมประชุมวิชาการ ประจาํป 2563 “50 ปกายภาพบําบัด มหิดล” ระหวางวันที ่        18 ,มีนาคม 2562                    
ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563   .รวม 3    วัน  โดยจะออกเดินทางวันที ่ 17 มีนาคม 2563 เวลา  08.00น. กลับถึงที่พักด้ังเดิม 
วันที่ 21 มีนาคม 2563       และกลับมาปฏิบัติราชการ วันที ่  21 มีนาคม  2563  ระหวางไปราชการคร้ังนี้ ควรให                  
     นางสาว ซ่ือสัตย ใจตรง       ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ ปฏิบัติราชการแทน 
  ในการไปราชการคร้ังนี้ 
(๑)  ขออนุญาตใช       รถยนตสวนตัว    หมายเลขทะเบยีน                      
      ออกเดินทางจาก             ถึง    เปนระยะทาง  กม. 
      ออกเดินทางจาก             ถึง    เปนระยะทาง  กม. 
                      รวมระยะทาง ไป-กลับ  กม. 
         รถยนตราชการ  หมายเลขทะเบียน     และขออนุญาตให             เปนผูขับ 
         รถยนตโดยสารประจาํทาง       รถไฟ         เคร่ืองบินโดยสารภายในประเทศ       
(๒)  คาใชจายในการเดินทาง 
         ไมขอเบิกคาใชจายใด ๆ แตไมถือเปนวันลา              พักแรม                 ไมพักแรม 
         ขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จาก  เงินบํารุงโรงพยาบาลสุขใจ                           
             งาน/โครงการ           
 

   ความเห็นของหัวหนากลุมงาน/งาน 
 เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต             
      
  
 
ลงชื่อ          ซ่ือสัตย  ใจตรง                   
      (      นางสาวซ่ือสัตย  ใจตรง  ) 
ตําแหนง    นักกายภาพบาํบัดชํานาญการ            

 
 
 

 
ลงชื่อ        ระเบียบ  มวีินัย         ผูขออนุญาต 
                 (นางสาวระเบียบ มีวินยั) 
ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ  

  
       ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งการ 

 
       อนุญาต         ไมอนุญาต 

      

 
 
 
 

 
 

                               ประวัติดี  มคีุณธรรม   
                                    (นายประวัติดี  มีคุณธรรม) 

                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ  ปฏิบัติราชการแทน 
                                    ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 
           ตามคําส่ังจังหวัดอุตรดิตถ ที ่1400/2563 ลงวันที ่27 มกราคา 2563 
    เร่ือง การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ ผนวก ง ขอ 1.1 และขอ 1.4 
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แบบฟอรมการสมัครประชมุ/อบรม/สมัมนา 

 
สวนราชการ (กลุมงาน / งาน)........เวชกรรมฟนฟู................................โรงพยาบาลสุขใจ  จังหวัดอุตรดิตถ  โทร........055-431345................ 
ที่.........................................พิเศษ...........................................................วันท่ี.................18 กุมภาพันธ 2563..................................................... 
เร่ือง  ขออนุญาตเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลับแล 
  ดวย....ดวยคณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล......ไดจัด.....โครงการประชุมวิชาการประจําป 2562“50ป กายภาพ 
บําบัด มหิดล”..........ระหวางวันที่...18...เดือน.....มีนาคม........พ.ศ. ...2563.........ถึงวันที่.....20...เดือน...มีนาคม......พ.ศ. ....2563....   ใหแก.... 
นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบาํบัด นกัศึกษา และบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ.............................................................................................. 
ตามหนังสือ.ที่ ศธ 0517.39/1505............ลงวันที่.....3 กุมภาพันธ   2563 ....................................................................................................... 
ที่แนบมาพรอมนี ้ (ขอใหแนบตนเร่ืองประชุม / อบรม / สัมมนา ทุกคร้ัง) 
  ขาพเจา...นางสาวระเบียบ  มีวินยั....................ตําแหนง......นักกายภาพบาํบัดชาํนาญการ .................................พรอมดวย 
........................................................-......................................................................................................................................................................... 
ขออนุญาตเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาว  และขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี ้
  ๑.  เหตุผลที่เขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา..เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการทางกายภาพบําบัด .................................. 
  ๒.  ประเภทการเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา O  หนวยงานผูจัดระบุตัว   O   หนวยงานเสนอชื่อ   O   สมัครไป 
  ๓.  ปงบประมาณนี้เคยประชุม / อบรม / สัมมนา  มาแลว...... ..คร้ัง  และคร้ังนี้เปนคร้ังที่........ของปงบประมาณ............ 
   ๓.๑ ...................................................................................ระหวางวันท่ี............................................................... 
        จัดโดย........................................................................................................................................................... 
   ๓.๒ ...................................................................................ระหวางวันท่ี............................................................... 
        จัดโดย........................................................................................................................................................... 
  ๔.  หลักสูตร  เนื้อหา  และความรูที่ไดคาดวาจะนาํมาใชในงานซ่ึงปฏิบัติ       O  มาก           O  มากที่สุด 
  ๕.  คาที่พักคาดวาจะใชประมาณวันละ....1,450.00 บาท จาํนวน.....3..........วัน เปนเงิน 4,350.00   บาท 
  ๖.  คาเบี้ยเล้ียง        เปนเงิน ....720.00   บาท 
  ๗.  คาพาหนะเดินทางโดย   O  รถโดยสารประจําทาง  O   รถไฟ  O  เคร่ืองบิน เปนเงิน 1,356.00   บาท 
       O รถยนตสวนตัว O รถยนตของทางราชการ  หมายเลขทะเบยีน.....................เปนเงิน ..................... บาท 
  ๘.  คาลงทะเบียน      เปนเงิน 3,000.00   บาท 
        รวมคาใชจายทั้งส้ิน   เปนเงิน 9,426.00   บาท  
 
          (ลงชื่อ).................รักษ   สุจริต...................หัวหนางานการเงิน/ผูตรวจสอบ      
                                                               (นางรักษ   สุจริต) 
                                                                     ตําแหนง   นกัวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                                          วันที่..............18 กุมภาพันธ 2563..............     
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตตอไปดวย  จะเปนพระคุณ 
               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)...........ระเบียบ  มีวินัย...........ผูขออนุญาต         
                         (.........นางสาวสิริลักษณ ใยดี................) 
      ตําแหนง...นักกายภาพบาํบัดชํานาญการ....... 
                                                วันท่ี...........18 กุมภาพันธ 2563.............. 
                                              

ความเห็นของผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
                                                (    )  อนุญาต            (    )  ไมอนุญาต  
 
                                                                    
     (ลงชื่อ) ..............ประวัติดี  มีคุณธรรม.....                    
                                 (นายประวัติดี  มีคุณธรรม)           
       ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
           วันท่ี...........19 กุมภาพันธ 2563..................  
โดยใชงบจัดสรรของกลุมงาน....เวชกรรมฟนฟู ...........  ไดรับจัดสรร .....12,000.00 บาท  
                      ใชไปแลว     ..... 1,530.00  บาท   
                                                   ใชคร้ังน้ี       ......9,426.00  บาท  
                    คงเหลือ       ......1,044.00  บาท  

               ความเห็นหัวหนากลุมงาน / งาน     
เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลลับแลเพือ่อนุญาต       

(ลงชื่อ)........................นิออน  จันไทย.............       
                    (นางสาวนิออน  จันไทย)    
 ตําแหนง       นักกายภายบําบัดชํานาญการ  
      วันที่..........18 กุมภาพันธ 2563...........   
                  
              ความเห็นประธานฝกอบรม      
-  เพ่ือโปรดพิจารณา................. 
                  
 (ลงชื่อ)........มานะ  มัน่เพียร..............................       
                (นายมานะ  มั่นเพียร)  
           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     
      วนัที่.........18 กมุภาพันธ 2563............................ 
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                                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิารท่ัวไป โรงพยาบาลสุขใจ  อําเภอสขุใจ  จังหวัดอุตรดิตถ 

ท่ี   อต ๐๐32.๓๐7/พิเศษ                         วันท่ี     11 มีนาคม 2563 

เรื่อง  ขออนุมัตยิืมเงินบํารุง เพ่ือใชสําหรับเปนคาใชจายในการ        (  / )  เดินทางไปราชการ    (   )  จัดฝกอบรม 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ 

 ตามท่ีขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......ระเบียบ  มีวินัย...........     ตําแหนง.........นักกายภาพบําบัดชํานาญการ....... 
ไดรับอนุญาต ให  (  /  ) เดินทางไปราชการตามหนังสือท่ี...อต 0032.307/228.... ลงวันท่ี..18 กุมภาพันธ  2563..........      
                      (     ) จัดฝกอบรมตามโครงการ ช่ือ..........................................................   ตามความรายละเอียดทราบ
แลวน้ัน  

 ในการน้ี ขาพเจาใครขออนุมัติยมืเงินบํารุง เพ่ือเปนคาใชจายในการ (  / ) เดนิทางไปราชการ   (    ) จัดฝกอบรม 
ซึ่งคาดวาจะมคีาใชจาย ดังตอไปน้ี 

1. คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง ประเภท.......-............. เปนเงิน.......................720.00.....................บาท 
 2. คาเชาท่ีพัก ประเภท.....จายตามจริง................ เปนเงิน....................4,350.00.....................บาท 
 3. คาพาหนะ................................................ เปนเงิน....................1,356.00.....................บาท 
 4. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  เปนเงิน............................-...............................บาท 
 5. คาตอบแทนวิทยากร   เปนเงิน............................-...............................บาท 
 6. คาใชจายอ่ืนๆ......คาลงทะเบียน.................... เปนเงิน.....................3,0๐๐.00....................บาท 
     รวมเปนเงินท้ังสิ้น.....................9,426.00....................บาท 
(.................-เกาพันสีร่อยยี่สบิหกบาทถวน-................)   ตามสัญญาเงินยืมและรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ  
                                              ระเบียบ  มีวินัย 
                    (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                                                             นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
        
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ 
        -ไดทําการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ถูกตองครบถวนแลว 
        -เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
       

                  มีเกียรติ  ค้ําชู 
    (นายมีเกียรติ  ค้ําชู) 
          นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                    
                                                                             (  /   )   อนุมัติ      (     )   ไมอนุมัต ิ

                                                                                        ประวัติดี  มีคณุธรรม 

                                                                                    (นายประวัติดี  มีคณุธรรม) 
                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
 
 
 
 

 

จายเงินยืมเรียบรอยแลว 

           รักษ  สุจริต 
          (นางรักษ  สุจริต) 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
     วันท่ี  11/มีนาคม/2563             

การเงินตรวจสอบแลว 

          รักษ  สุจริต 
        (นางรักษ  สุจริต) 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

    วันท่ี  11 /มีนาคม/2563 
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สัญญาการยมืเงิน เลขท่ี……39/63…….….. 
ยื่นตอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ วันครบกําหนด 5 เม.ย. 2563 
 
ขาพเจา   .....นางสาวระเบียบ  มวิีนัย....................  ตําแหนง..............นักกายภาพบําบัดชํานาญการ................................................ 
สังกัด       โรงพยาบาลสุขใจ  จังหวัดอุตรดิตถ 
มีความประสงคขอยืมเงินจาก  ..................โรงพยาบาลสุขใจ............................................................................................................. 
เพ่ือเปนคาใชจาย....เขารวมประชุมวิชาการ ประจาํป 2563 “50 ปกายภาพบําบัดมหิดล”............................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

1. คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง 
2. คาเชาท่ีพัก 
3. คาพาหนะ 
4. คาลงทะเบียน 
 
 

720.00 
4,350.00 
1,356.00 
3,000.00 

                                             (......-เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน-..................)                
รวมเงิน (บาท) 

9,426.00 

                   ขาพเจาสญัญาวาจะปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสาํคญัคูจายท่ีถูกตอง พรอมท้ังเงินท่ี
เหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คืนภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับเงินยมื สําหรับยืมจัด
ฝกอบรม และภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีกลับมาถึงสําหรับยมืเดินทางไปราชการ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหัก
เงินเดือน คาจาง เบ้ียหวัด บํานาญ หรือ เงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาถึงไดรบัจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 
ลายมือช่ือ…………………ระเบียบ  มีวินัย….………………………..………….วันท่ี……………6 มีนาคม 2562…………………………………….. 
                      (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                            
เสนอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลบัแล 
                  ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยมืตามใบยืมฉบับน้ี  จํานวน 9,426.00 บาท (เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน) 
ลงช่ือ……………………………มีเกียรติ  ค้ําชู……………….…………………………..วันท่ี……………..…6 มีนาคม  2563………………..…. 
                           (นายมีเกียรติ  ค้ําชู) 
                      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   
             
คําอนุมัต ิ
                  อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได เปนเงิน  จํานวน ......9,426.00....... บาท (...-เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน-......) 
 
ลงช่ือผูอนุมัต…ิ….............................ประวัตดิี  มีคุณธรรม………………………..วันท่ี……7 มีนาคม 2563............……………….. 
                                       (นายประวัติดี  มีคณุธรรม) 
                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ                             
 
ใบรับเงิน 
                   ไดรับเงินยืม จํานวนเงิน  จํานวน ..................... 9,426.00....... บาท (....-เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน-........) 
 
ลงช่ือผูรับเงิน…………………ระเบียบ  มีวินัย….……………………….วันท่ี……………11 มีนาคม 2563………………………………….. 
                           (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
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รายการสงใชเงินคืน 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป รายการสงใช คงคาง ลายมือช่ือผูรับเงิน ใบรับเลขท่ี 
  เงินสดหรือใบสําคัญ จํานวนเงิน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

หมายเหตุ        (1) ย่ืนตอผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาแผนกคลังหรือตําแหนงอ่ืนใดท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน 
                    (2) ใหระบุชื่อสวนราชการท่ีจายเงินยืม 
                    (3) ระบุวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินยืมไปใชจาย 
                    (4) เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอย่างการเขียนส่งใช้เงนิยืม กรณีส่งใช้เท่ากบัเงนิ
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                                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิารท่ัวไป โรงพยาบาลสุขใจ  อําเภอสขุใจ  จังหวัดอุตรดิตถ 

ท่ี   อต ๐๐32.๓๐7/325………………………………………       วันท่ี     ......1 เมษายน 2563........................................... 

เรื่อง  ขออนุมัตเิบิกจายเงินบํารุง เพ่ือสงใชเงินยืม สําหรับเปน ( / )  คาใชจายเดินทางไปราชการ  (   ) คาใชจายจัด
ฝกอบรม 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ 

 ตามท่ีขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......ระเบียบ  มีวินัย........  ตําแหนง.....นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
..................... ไดยืมเงินบํารุง ตามสัญญายืมเงิน เลขท่ี 39/62 ลงวันท่ี.......11 มีนาคม 2563........................................... 
เปนเงินจํานวน  9,426.00 บาท (เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน) 

 ในการน้ี ขาพเจาใครขออนุมัตเิบิกจายเงินบํารุง เพ่ือสงใชเงินยืม สําหรับเปน  ( / ) คาใชจายเดินทางไปราชการ           
(    ) จัดฝกอบรม ซึ่งมีคาใชจาย ดังตอไปน้ี 

1. คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง ประเภท.......-.............  เปนเงิน.......................720.00.....................บาท 
 2. คาเชาท่ีพัก ประเภท.....จายตามจริง................  เปนเงิน....................4,350.00.....................บาท 
 3. คาพาหนะ................................................  เปนเงิน....................1,356.00.....................บาท 
 4. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม   เปนเงิน............................-...............................บาท 
 5. คาตอบแทนวิทยากร    เปนเงิน............................-...............................บาท 
 6. คาใชจายอ่ืนๆ......คาลงทะเบียน....................  เปนเงิน.....................3,0๐๐.00.....................บาท 
                รวมเปนเงินท้ังสิ้น.......................9,426.00....................บาท 
(.................-เกาพันสีร่อยยี่สบิหกบาทถวน-................)   ตามสัญญาเงินยืมและรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ  
                                     ระเบียบ  มีวินัย 
                     (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                                                   นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
        
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ 
        -ไดทําการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ถูกตองครบถวนแลว 
        -เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 
         มีเกียรติ  ค้ําชู 
      (นายมีเกียรติ  ค้ําชู) 
            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                    
                                                                             

 (  /   )   อนุมัติ      (     )   ไมอนุมัต ิ
                                                                                         

 ประวัติดี  มีคณุธรรม 
                                                                                             (นายประวัติดี  มีคณุธรรม) 
                                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
 
 

การเงินตรวจสอบแลวมีคาใชจาย 
( / ) เทากับเงินยืม 
(   ) มากกวาเงินยืม เบิกเพิ่ม....................บาท 
(   ) นอยกวาเงินยืม คืนเงิน......................บาท 

                     รักษ  สุจริต 
                  (นางรักษ  สุจริต) 
        นกัวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

             วันที่  1 /เมษายน/2563 
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สัญญาเงินยืมเลขท่ี........39/62....................วันท่ี......11  มีนาคม 2563...................                                  สวนท่ี 1 
ช่ือผูยืม..........นางสาวระเบียบ  มีวินัย..............................จํานวนเงิน.............9,426.00 .......................บาท           

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
                                                                                         ท่ีทําการ.......โรงพยาบาลสุขใจ............................. 
                                                                                          วันท่ี......28......เดือน......มีนาคม....พ.ศ.2563… 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
 
  ตามคําสั่ง/บันทึก ท่ี  .........อต 0032.307/228.......... ลงวันท่ี……18 กุมภาพันธ 2563................... 
ไดอนุมัติใหขาพเจา..........นางสาวระเบียบ  มีวินัย..........ตําแหนง .......นักกายภาพบําบัดชํานาญการ…...................................
สังกัด.....โรงพยาบาลสุขใจ..............................พรอมดวย.............................................-............................................................. 
....................................................................................................................................................................................................  
เดินทางไปปฏิบัติราชการ….........เพ่ือเขารวมประชุมวิชาการประจําป 2562 “50 ป กายภาพบําบัด”.................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
โดยออกเดินทางจาก บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี.....17... เดือน...........มีนาคม............พ.ศ.2563
เวลา…08.00...น. และกลับถึง บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย วันท่ี ....21....เดือน....มีนาคม............พ.ศ.2563
เวลา…04.00......น. รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี....3...วัน.......…20……........ช่ัวโมง 
 
  ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการสําหรับ  ขาพเจา  คณะเดินทาง   ดังน้ี   
คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท…........................…………………......................จํานวน.......4.......วัน  รวม........720.00.........บาท 
คาเชาท่ีพักประเภท...................................................................................จํานวน........3.......วัน รวม....4,350.00..........บาท 
คาพาหนะ...................................................................................................................…………….  รวม....1,356.00..........บาท 
คาใชจายอ่ืน........คาลงทะเบียน.........................................................................……................... รวม…..3,000.00.........บาท 
                                                                               รวมเปนเงิน ............9,426.00...........บาท         
   จํานวนเงิน (ตัวอักษร) …….......-เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน-................................................................. 
  
  ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง  และหลกัฐานการจายท่ีสงมาดวย จํานวน         
...2......ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
 
 

            ลงช่ือ..............ระเบียบ  มีวินัย.............ผูขอรับเงิน 
                                                                                                (นางสาวระเบียบ  มวิีนัย) 
                                                                                     ตําแหนง.....นักกายภาพบําบัดชํานาญการ........ 
 
 
 
 
... 
 
 
 

  แบบ 8708 
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว 
เห็นควรอนุมตัิใหเบิกจายได 
 
ลงช่ือ..................รักษ  สุจริต...............................           
                 (นางรักษ  สุจริต) 
ตําแหนง....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ............. 
วันท่ี   .............29  มีนาคม 2563.............................. 
 

 
    อนุมัติใหเบิกจายได 
 
 
ลงช่ือ.......................ประวัตดิี  มีคณุธรรม..............................           
                    (นายประวัติดี  มคีุณธรรม) 
ตําแหนง...........ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ....................... 
วันท่ี   ...................1 เมษายน 2563................................... 

 
 ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน............-9,426.00-..............................................บาท 
  ................................(เกาพันสีร่อยยี่สิบหกบาทถวน)....................................... ไวเปนการถูกตองแลว 
 
  ลงช่ือ.............ระเบียบ  มีวินัย....................ผูรบัเงิน                      ลงช่ือ..................รักษ  สจุริต...............ผูจายเงิน   
         ( .....นางสาวระเบียบ  มีวินัย..........)                                            (......นางรักษ  สุจริต...........) 
   ตําแหนง..นักกายภาพบําบัดชํานาญการ...........                        ตําแหนง....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
................. 
    วันท่ี.........1 เมษายน 2563...........................                           วันท่ี.................1 เมษายน 2563..........................         
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี........39/63.......................วันท่ี ....10 มีนาคม 2563............................................................... 
 
 
หมายเหต.ุ..................เบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ................................................................................................................... 
........1. เดินทางไปราชการจากบานพัก เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น เขาพักแรม-อบรมจนเสร็จสิ้นเดินทาง  
ไป-กลับจากราชการ ถึงบานพัก เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น. รวมเวลาเดินทางไปราชการ 3 วัน 20 ช่ัวโมง 
คิดเปน 4 วัน = 4 วัน x 240 บาท =  960.00 บาท.................................................................................................... 
........2. หักจํานวนมื้อท่ีผูจดัฝกอบรมจัดเลี้ยง 1 ใน 3 ของเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย (ผูจัดฝกอบรมจดัอาหารเฉพาะมื้อกลางวัน วันละ 
1 มื้อ รวมฝกอบรม 3 วัน ท้ังหมด 3 มื้อ) = 3 มื้อ x 80 บาท = 240 บาท
.........................................................................................................................................................................................................
ดังน้ัน คงเหลือเบิกเบ้ียเลีย้งเดินทางไปราชการ = 960 – 240 = 720.00 บาท........................................................................ 
........................................................................................................................................ระเบียบ  มีวินัย.......................................  
 
คําช้ีแจง    

1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกันหากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสดุ
การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกันใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลน้ันในชอง
หมายเหต ุ

2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน กรณีท่ีม ี
                  การยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยมื  เลขท่ีสญัญายมืและวันท่ีอนุมตัิเงินยืมดวย 

3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมติองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน ท้ังน้ี ใหผูมีสิทธิแตละ
คนลง ลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน   ( สวนท่ี 2 ) 
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

สวนราชการ …………โรงพยาบาลสุขใจ..………. จังหวัด.....อุตรดิตถ.............. 
วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหต ุ
เท่ียวไป    
17 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากบานพัก ถึงสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดอุตรดติถ 
100.00  

 - คารถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
อุตรดิตถ – สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต 

353.00  

 - คารถรับจางเหมาคันจากสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต – 
โรงแรมท่ีพัก โรงแรมมณเฑยีร วิเวอรไซด 

200.00 พรอม
สัมภาระ 

เท่ียวกลับ    
20 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากโรงแรมท่ีพัก โรงแรมมณเฑียร วิเวอร

ไซด-สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต   
200.00 พรอม

สัมภาระ 
 - คารถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต-สถานี

ขนสงผูโดยสารจังหวัดอุตรดติถ  
353.00 

 
 

21 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุตรดติถ 
ถึงบานพัก 

150.00  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวมท้ังสิ้น 1,356.00  
 
รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)..............(หน่ึงพันสามรอยหาสิบหกบาทถวน)......................................................... 
 
  ขาพเจา....นางสาวระเบียบ  มีวินัย....ตําแหนง......นักกายภาพบําบัดชํานาญการ... สังกัด โรงพยาบาลสุข
ใจ กอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดติถ ขอรับรองวา รายจายขางตนน้ีไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได และ
ขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท 
          (ลงช่ือ).............ระเบียบ  มีวินัย........... 

     (นางสาวระเบียบ  มีวินัย)                                                                                       
ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

                วันท่ี     28 มีนาคม 2563 
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ตนฉบับผูสงใชเก็บเปนหลักฐาน 

  ใบรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                       เลขท่ีใบรับ......40/63.... 
                                                                                         สวนราชการ  โรงพยาบาลลับแล อําเภอสุขใจ   จังหวัดอุตรดิตถ 
                                                                                            วันท่ี......1..... เดือน....เมษายน.......พ.ศ......2563............. 
                    ไดรับใบสําคญัจาก(นาย/นาง/นางสาว) .........................ระเบียบ  มีวินัย............................................................................. 

  ตําแหนง.......นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ............สังกัด(งาน/กลุมงาน)....... โรงพยาบาลสุขใจ......................................... 
  จังหวัด.................................อุตรดติถ.......... เพ่ือสงใชเงินยืมตามสญัญาการยมืเงินเลขท่ี..........39/63............................... 
  ลงวันท่ี........11..........เดือน............มนีาคม...........พ.ศ.............2563........  รวมใบสําคัญ....................1.................ชุด 

  
เปนเงิน............................9,426.-.............................บาท (-เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน-) 
 

    

                                                                                           ลงช่ือ          รักษ  สุจริต       ผูรับใบสําคัญ 
                                                                                                                                   (นางรักษ  สุจรติ)  
                                                                                                                   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

    

                                                                                                                    ลงช่ือ     ระเบียบ  มีวินัย      ผูสงใชใบสําคัญ 

                                                                                                                            (นางสาวระเบียบ  มวิีนัย) 

  
                                                                                                                  ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

 

    

  
   

 

 สําเนาการเงินเก็บเปนหลักฐาน 

  ใบรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                       เลขท่ีใบรับ......40/63.... 
                                                                                         สวนราชการ  โรงพยาบาลลับแล อําเภอสุขใจ    จังหวัดอุตรดิตถ 
                                                                                            วันท่ี......1..... เดือน....เมษายน.......พ.ศ......2563............... 
                    ไดรับใบสําคญัจาก(นาย/นาง/นางสาว) .........................ระเบียบ  มีวินัย.................................................................... 
  ตําแหนง.......นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ............สังกัด(งาน/กลุมงาน)....... โรงพยาบาลสุขใจ......................................... 
  จังหวัด.................................อุตรดติถ.......... เพ่ือสงใชเงินยืมตามสญัญาการยมืเงินเลขท่ี..........39/63............................... 
  ลงวันท่ี........11..........เดือน............มีนาคม...........พ.ศ.............2563........  รวมใบสําคญั.....................1.................ชุด 

  
เปนเงิน............................9,426.-.............................บาท (-เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน-) 
 

    

                                                                                           ลงช่ือ         รักษ  สุจริต        ผูรับใบสําคัญ 
                                                                                                                                   (นางรักษ  สุจรติ)  
                                                                                                                   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

    

                                                                                                                    ลงช่ือ    ระเบียบ  มีวินัย       ผูสงใชใบสําคัญ 

                                                                                                                            (นางสาวระเบียบ  มวัีย) 

  
                                                                                                                  ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

 

    

 
 

 

การเงินตรวจสอบการสงใช 
ใบยืมเลขที่....39/63...ยืมเงินจํานวน.....9,426-.บาท 
(  /  )   สงใชเทากับเงินยืม 

(    )   สงใชมากกวาเงินยืม  เบิกเพิ่มจาํนวน..................บาท 

(    )   สงใชนอยกวาเงินยืม  คืนเงินสดจํานวน...............บาท 

         ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.............เลขท่ี.................... 

 

การเงินตรวจสอบการสงใช 
ใบยืมเลขที่....39/63...ยืมเงินจํานวน.....9,426-.บาท 
(  /  )   สงใชเทากับเงินยืม 

(    )   สงใชมากกวาเงินยืม  เบิกเพิ่มจาํนวน..................บาท 

(    )   สงใชนอยกวาเงินยืม  คืนเงินสดจํานวน...............บาท 

         ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.............เลขท่ี.................... 
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สญัญาการยมืเงิน เลขท่ี……39/63…….….. 
ยื่นตอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ วันครบกําหนด 4 เม.ย. 2563 
 
ขาพเจา   .....นางสาวระเบียบ  มวิีนัย....................  ตําแหนง..............นักกายภาพบําบัดชํานาญการ................................................ 
สังกัด       โรงพยาบาลสุขใจ  จังหวัดอุตรดิตถ 
มีความประสงคขอยืมเงินจาก  ..................โรงพยาบาลสุขใจ............................................................................................................. 
เพ่ือเปนคาใชจาย....เขารวมประชุมวิชาการ ประจาํป 2563 “50 ปกายภาพบําบัดมหิดล”............................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

1. คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง 
2. คาเชาท่ีพัก 
3. คาพาหนะ 
4. คาลงทะเบียน 
 
 

720.00 
4,350.00 
1,356.00 
3,000.00 

                                             (......-เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน-..................)                
รวมเงิน (บาท) 

9,426.00 

                   ขาพเจาสญัญาวาจะปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสาํคญัคูจายท่ีถูกตอง พรอมท้ังเงินท่ี
เหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คืนภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับเงินยมื สําหรับยืมจัด
ฝกอบรม และภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีกลับมาถึงสําหรับยมืเดินทางไปราชการ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหัก
เงินเดือน คาจาง เบ้ียหวัด บํานาญ หรือ เงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาถึงไดรบัจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 
ลายมือช่ือ…………………ระเบียบ  มีวินัย….………………………..………….วันท่ี……………6 มีนาคม 2563…………………………………….. 
                      (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                            
เสนอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลบัแล 
                  ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยมืตามใบยืมฉบับน้ี  จํานวน 9,426.00 บาท (เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน) 
ลงช่ือ……………………………มีเกียรติ  ค้ําชู……………….…………………………..วันท่ี……………..…6 มีนาคม  2563………………..…. 
                           (นายมีเกียรติ  ค้ําชู) 
                      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   
             
คําอนุมัต ิ
                  อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได เปนเงิน  จํานวน ......9,426.00....... บาท (...-เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน-......) 
 
ลงช่ือผูอนุมัต…ิ….............................ประวัตดิี  มีคุณธรรม………………………..วันท่ี……7 มีนาคม 2563............……………….. 
                                       (นายประวัติดี  มีคณุธรรม) 
                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ                             
 
ใบรับเงิน 
                   ไดรับเงินยืม จํานวนเงิน  จํานวน ..................... 9,426.00....... บาท (....-เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน-........) 
 
ลงช่ือผูรับเงิน…………………ระเบียบ  มีวินัย….……………………….วันท่ี……………10 มีนาคม 2563………………………………….. 
                           (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
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รายการสงใชเงินคืน 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป รายการสงใช คงคาง ลายมือช่ือผูรับเงิน ใบรับเลขท่ี 

  เงินสดหรือใบสําคัญ จํานวนเงิน    
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 เม.ย. 63 
 

 
ใบสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,426.- 

 

 
- 
 

 
รักษ  สุจริต 
 

 
บร. 40/63 
 

 

หมายเหตุ        (1) ย่ืนตอผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาแผนกคลังหรือตําแหนงอ่ืนใดท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน 
                    (2) ใหระบุชื่อสวนราชการท่ีจายเงินยืม 
                    (3) ระบุวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินยืมไปใชจาย 
                    (4) เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอย่างการเขียนส่งใช้เงนิยืม กรณีส่งใช้น้อยกว่า
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                                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิารท่ัวไป โรงพยาบาลสุขใจ  อําเภอสขุใจ  จังหวัดอุตรดิตถ 

ท่ี   อต ๐๐32.๓๐7/325………………………………………       วันท่ี     ......1 เมษายน 2563........................................... 

เรื่อง  ขออนุมัตเิบิกจายเงินบํารุง เพ่ือสงใชเงินยืม สําหรับเปน ( / )  คาใชจายเดินทางไปราชการ  (   ) คาใชจายจัด
ฝกอบรม 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ 

 ตามท่ีขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......ระเบียบ  มีวินัย........  ตําแหนง.....นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
..................... ไดยืมเงินบํารุง ตามสัญญายืมเงิน เลขท่ี 39/63 ลงวันท่ี.......11 มีนาคม 2563.............................................. 
เปนเงินจํานวน  9,426.00 บาท (เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน) 

 ในการน้ี ขาพเจาใครขออนุมัตเิบิกจายเงินบํารุง เพ่ือสงใชเงินยืม สําหรับเปน  ( / ) คาใชจายเดินทางไปราชการ           
(    ) จัดฝกอบรม ซึ่งมีคาใชจาย ดังตอไปน้ี 

1. คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง ประเภท.......-.............  เปนเงิน.......................720.00.....................บาท 
 2. คาเชาท่ีพัก ประเภท.....จายตามจริง................  เปนเงิน....................4,350.00.....................บาท 
 3. คาพาหนะ................................................  เปนเงิน....................1,156.00.....................บาท 
 4. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม   เปนเงิน............................-...............................บาท 
 5. คาตอบแทนวิทยากร    เปนเงิน............................-...............................บาท 
 6. คาใชจายอ่ืนๆ......คาลงทะเบียน....................  เปนเงิน.....................3,0๐๐.00.....................บาท 
                รวมเปนเงินท้ังสิ้น.......................9,226.00....................บาท 
(.................-เกาพันสองรอยยีส่ิบหกบาทถวน-................)   ตามสัญญาเงินยืมและรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ  
              ระเบียบ  มีวินัย 
                     (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                                                    นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
        
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ 
        -ไดทําการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ถูกตองครบถวนแลว 
        -เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 
         มีเกียรติ  ค้ําชู 
      (นายมีเกียรติ  ค้ําชู) 
            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                    
                                                                             

 (  /   )   อนุมตัิ      (     )   ไมอนุมัต ิ
                                                                                         

 ประวัติดี  มีคณุธรรม 
                                                                                             (นายประวัติดี  มีคณุธรรม) 
                                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
 

การเงินตรวจสอบแลวมีคาใชจาย 
(   ) เทากับเงินยืม 
(   ) มากกวาเงินยืม เบิกเพิ่ม....................บาท 
( / ) นอยกวาเงินยืม คืนเงิน...200.-........บาท 

                     รักษ  สุจริต 
                  (นางรักษ  สุจริต) 
        นกัวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

             วันที่  1 /เมษายน/2563 
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สัญญาเงินยืมเลขท่ี........39/63....................วันท่ี......11  มีนาคม 2563...................                                 สวนท่ี 1 
ช่ือผูยืม..........นางสาวระเบียบ  มีวินัย..............................จํานวนเงิน.............9,426.00 .......................บาท           

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
                                                                                         ท่ีทําการ.......โรงพยาบาลสุขใจ............................. 
                                                                                          วันท่ี......28......เดือน......มีนาคม....พ.ศ.2563… 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
 
  ตามคําสั่ง/บันทึก ท่ี  .........อต 0032.307/228.......... ลงวันท่ี……18 กุมภาพันธ 2563................. 
ไดอนุมัติใหขาพเจา..........นางสาวระเบียบ  มีวินัย..........ตําแหนง .......นักกายภาพบําบัดชํานาญการ….................................
สังกัด.....โรงพยาบาลสุขใจ..............................พรอมดวย............................................-............................................................ 
.................................................................................................................................................................................................  
เดินทางไปปฏิบัติราชการ…............เพ่ือเขารวมประชุมวิชาการประจาํป 2563 “50 ป กายภาพบําบัด”............................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
โดยออกเดินทางจาก บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี.....17... เดือน...........มีนาคม............พ.ศ.2563
เวลา…08.00...น. และกลับถึง บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย วันท่ี ....21....เดือน....มีนาคม............พ.ศ.2563
เวลา…04.00......น. รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี....3...วัน.......…20……........ช่ัวโมง 
 
  ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการสําหรับ  ขาพเจา  คณะเดินทาง   ดังน้ี   
คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท…........................…………………......................จํานวน.......4.......วัน  รวม........720.00.........บาท 
คาเชาท่ีพักประเภท...................................................................................จํานวน........3.......วัน รวม....4,350.00..........บาท 
คาพาหนะ...................................................................................................................…………….  รวม....1,156.00..........บาท 
คาใชจายอ่ืน........คาลงทะเบียน.........................................................................……................... รวม…..3,000.00.........บาท 
                                                                               รวมเปนเงิน ............9,226.00...........บาท         
   จํานวนเงิน (ตัวอักษร) …….......-เกาพันสองรอยยี่สิบหกบาทถวน-
................................................................ 
  
  ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง  และหลกัฐานการจายท่ีสงมาดวย จํานวน 
…....2....ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
 
 

            ลงช่ือ..............ระเบียบ  มีวินัย.............ผูขอรับเงิน 
                                                                                                (นางสาวระเบียบ  มวิีนัย) 
                                                                                     ตําแหนง.....นักกายภาพบําบัดชํานาญการ........ 

 
 
 
 
 
 

  แบบ 8708 
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว 
เห็นควรอนุมตัิใหเบิกจายได 
 
ลงช่ือ..................รักษ  สุจริต...............................           
                 (นางรักษ  สุจริต) 
ตําแหนง....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ............. 
วันท่ี   .............29  มีนาคม 2563.............................. 
 

 
    อนุมัติใหเบิกจายได 
 
 
ลงช่ือ.......................ประวัตดิี  มีคณุธรรม..............................           
                    (นายประวัติดี  มคีุณธรรม) 
ตําแหนง...........ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ....................... 
วันท่ี   ...................1 เมษายน 2563................................... 

 
 ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน............-9,226.00-..............................................บาท 
  ................................(เกาพันสองรอยยี่สิบหกบาทถวน)....................................... ไวเปนการถูกตองแลว 
 
  ลงช่ือ.............ระเบียบ  มีวินัย....................ผูรบัเงิน                      ลงช่ือ..................รักษ  สจุริต...............ผูจายเงิน   
         ( .....นางสาวระเบียบ  มีวินัย..........)                                            (......นางรักษ  สุจริต...........) 
   ตําแหนง..นักกายภาพบําบัดชํานาญการ...........                        ตําแหนง....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ.......... 
    วันท่ี.........1 เมษายน 2563...........................                           วันท่ี.................1 เมษายน  2563........................         
 
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี........39/63.......................วันท่ี ....11 มีนาคม 2563............................................................... 
 
 
หมายเหตุ...................เบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ................................................................................................................... 
........1. เดินทางไปราชการจากบานพัก เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น เขาพักแรม-อบรมจนเสร็จสิ้นเดินทาง  
ไป-กลับจากราชการ ถึงบานพัก เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น. รวมเวลาเดินทางไปราชการ 3 วัน 20 ช่ัวโมง 
คิดเปน 4 วัน = 4 วัน x 240 บาท =  960.00 บาท.................................................................................................... 
........2. หักจํานวนมื้อท่ีผูจดัฝกอบรมจัดเลี้ยง 1 ใน 3 ของเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย (ผูจัดฝกอบรมจดัอาหารเฉพาะมื้อกลางวัน วันละ 
1 มื้อ รวมฝกอบรม 3 วัน ท้ังหมด 3 มื้อ) = 3 มื้อ x 80 บาท = 240 บาท
.........................................................................................................................................................................................................
ดังน้ัน คงเหลือเบิกเบ้ียเลีย้งเดินทางไปราชการ = 960 – 240 = 720.00 บาท........................................................................ 
........................................................................................................................................ระเบียบ  มีวินัย.......................................  
 
 
คําช้ีแจง    

1. กรณเีดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริม่ตนและสิ้นสุด
การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลน้ันในชอง
หมายเหต ุ

2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน กรณีท่ีม ี
                 การยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยมื  เลขท่ีสญัญายืมและวันท่ีอนุมัตเิงินยืมดวย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรบัเงินมิตองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน ท้ังน้ี ใหผูมีสิทธิแตละ
คนลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน   ( สวนท่ี 2 ) 
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                  บก.111 
 
     ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

สวนราชการ …………โรงพยาบาลสุขใจ..………. จังหวัด.....อุตรดิตถ.............. 
วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหต ุ
เท่ียวไป    
17 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากบานพัก ถึงสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดอุตรดติถ 
100.00  

 - คารถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
อุตรดิตถ – สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต 

353.00  

 - คารถรับจางเหมาคันจากสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต – 
โรงแรมท่ีพัก โรงแรมมณเฑยีร วิเวอรไซด 

100.00 พรอม
สัมภาระ 

เท่ียวกลับ    
20 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากโรงแรมท่ีพัก โรงแรมมณเฑียร วิเวอร

ไซด-สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต   
100.00 พรอม

สัมภาระ 
 - คารถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต-สถานี

ขนสงผูโดยสารจังหวัดอุตรดติถ  
353.00 

 
 

21 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุตรดติถ 
ถึงบานพัก 

150.00  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวมท้ังสิ้น 1,156.00  
 
รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)..............(หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิบหกบาทถวน)......................................................... 
 
  ขาพเจา....นางสาวระเบียบ  มีวินัย....ตําแหนง......นักกายภาพบําบัดชํานาญการ... สังกัด โรงพยาบาลสุข
ใจ กอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดติถ ขอรับรองวา รายจายขางตนน้ีไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได และ
ขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท 
          (ลงช่ือ).............ระเบียบ  มีวินัย........... 

     (นางสาวระเบียบ  มีวินัย)                                                                                       
ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

                วันท่ี     28 มีนาคม 2563 
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ตนฉบับผูสงใชเก็บเปนหลักฐาน 

  ใบรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                       เลขท่ีใบรับ......40/63.... 
                                                                                         สวนราชการ  โรงพยาบาลลับแล อําเภอสุขใจ   จังหวัดอุตรดิตถ 
                                                                                            วันท่ี......1..... เดือน....เมษายน.......พ.ศ......2563.............. 
                    ไดรับใบสําคญัจาก(นาย/นาง/นางสาว) .........................ระเบียบ  มีวินัย............................................................................. 

  ตําแหนง.......นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ............สังกัด(งาน/กลุมงาน)....... โรงพยาบาลสุขใจ......................................... 
  จังหวัด.................................อุตรดติถ.......... เพ่ือสงใชเงินยืมตามสญัญาการยมืเงินเลขท่ี..........39/63.............................. 
  ลงวันท่ี........11..........เดือน............มีนาคม...........พ.ศ.............2563........  รวมใบสําคญั.....................1.................ชุด 

  
เปนเงิน............................9,226.-.............................บาท (-เกาพันสองรอยยี่สิบหกบาทถวน-) 
 

  
                                                                                       
                                                                                         ลงช่ือ          รักษ  สุจริต       ผูรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                    (นางรักษ  สุจรติ)  
                                                                                                                  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

    

                                                                                                                    ลงช่ือ     ระเบียบ  มีวินัย      ผูสงใชใบสําคัญ 

                                                                                                                            (นางสาวระเบียบ  มวิีนัย) 
                                                                                                                    ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

                                                                                           ลงช่ือ          รักษ  สุจริต       ผูรับใบสําคัญ 

  
  
 

  
   

 

 สําเนาการเงินเก็บเปนหลักฐาน 

   

  ใบรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                       เลขท่ีใบรับ......40/63.... 
                                                                                         สวนราชการ  โรงพยาบาลลับแล อําเภอสุขใจ   จังหวัดอุตรดิตถ 
                                                                                            วันท่ี......1..... เดือน....เมษายน.......พ.ศ......2563............. 
                    ไดรับใบสําคญัจาก(นาย/นาง/นางสาว) .........................ระเบียบ  มีวินัย............................................................................. 

  ตําแหนง.......นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ............สังกัด(งาน/กลุมงาน)....... โรงพยาบาลสุขใจ......................................... 
  จังหวัด.................................อุตรดติถ.......... เพ่ือสงใชเงินยืมตามสญัญาการยมืเงินเลขท่ี..........39/63............................... 
  ลงวันท่ี........11..........เดือน............มีนาคม...........พ.ศ.............2563........  รวมใบสําคญั.....................1.................ชุด 

  
เปนเงิน............................9,226.-.............................บาท (-เกาพันสองรอยยี่สิบหกบาทถวน-) 
 

  
                                                                                       
                                                                                         ลงช่ือ          รักษ  สุจริต       ผูรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                   (นางรักษ  สุจรติ)  
                                                                                                                   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

    

                                                                                                                    ลงช่ือ     ระเบียบ  มีวินัย      ผูสงใชใบสําคัญ 

                                                                                                                            (นางสาวระเบียบ  มวิีนัย) 
                                                                                                                    ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

  

  
 
 

 

การเงินตรวจสอบการสงใช 
ใบยืมเลขที่....39/63...ยืมเงินจํานวน.....9,426-.บาท 
(      )   สงใชเทากับเงินยืม 

(     )   สงใชมากกวาเงินยืม  เบิกเพิ่มจาํนวน..................บาท 

(  /  )   สงใชนอยกวาเงินยืม  คืนเงินสดจํานวน...200.- บาท 

          ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..302.....เลขท่ี......62......... 

 

การเงินตรวจสอบการสงใช 
ใบยืมเลขที่....39/63...ยืมเงินจํานวน.....9,426-.บาท 
(      )   สงใชเทากับเงินยืม 

(     )   สงใชมากกวาเงินยืม  เบิกเพิ่มจาํนวน..................บาท 

(  /  )   สงใชนอยกวาเงินยืม  คืนเงินสดจํานวน...200.- บาท 

          ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..302.....เลขท่ี......62......... 
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สัญญาการยมืเงิน เลขท่ี……39/63…….….. 
ยื่นตอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ วันครบกําหนด 4 เม.ย. 2563 
 
ขาพเจา   .....นางสาวระเบียบ  มวิีนัย.........................  ตําแหนง..............นักกายภาพบําบัดชํานาญการ................................................ 
สังกัด       โรงพยาบาลสุขใจ  จังหวัดอุตรดิตถ 
มีความประสงคขอยืมเงินจาก  ..................โรงพยาบาลสุขใจ............................................................................................................. 
เพ่ือเปนคาใชจาย....เขารวมประชุมวิชาการ ประจาํป 2562 “50 ปกายภาพบําบัดมหิดล”............................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

1. คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง 
2. คาเชาท่ีพัก 
3. คาพาหนะ 
4. คาลงทะเบียน 
 
 

720.00 
4,350.00 
1,356.00 
3,000.00 

                                             (......-เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน-..................)                
รวมเงิน (บาท) 

9,426.00 

                   ขาพเจาสญัญาวาจะปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสาํคญัคูจายท่ีถูกตอง พรอมท้ังเงินท่ี
เหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คืนภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับเงินยมื สําหรับยืมจัด
ฝกอบรม และภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีกลับมาถึงสําหรับยมืเดินทางไปราชการ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหัก
เงินเดือน คาจาง เบ้ียหวัด บํานาญ หรือ เงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาถึงไดรบัจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 
ลายมือช่ือ…………………ระเบียบ  มีวินัย….………………………..………….วันท่ี……………6 มีนาคม 2563…………………………………….. 
                      (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                            
เสนอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลบัแล 
                  ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยมืตามใบยืมฉบับน้ี  จํานวน 9,426.00 บาท (เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน) 
ลงช่ือ……………………………มีเกียรติ  ค้ําชู……………….…………………………..วันท่ี……………..…6 มีนาคม  2563………………..…. 
                           (นายมีเกียรติ  ค้ําชู) 
                      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   
             
คําอนุมัต ิ
                  อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได เปนเงิน  จํานวน ......9,426.00....... บาท (...-เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน-......) 
 
ลงช่ือผูอนุมัต…ิ….............................ประวัตดิี  มีคุณธรรม………………………..วันท่ี……7 มีนาคม 2563............……………….. 
                                       (นายประวัติดี  มีคณุธรรม) 
                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ                             
 
ใบรับเงิน 
                   ไดรับเงินยืม จํานวนเงิน  จํานวน ..................... 9,426.00....... บาท (....-เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน-........) 
 
ลงช่ือผูรับเงิน…………………ระเบียบ  มีวินัย….……………………….วันท่ี……………11 มีนาคม 2563………………………………….. 
                           (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
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รายการสงใชเงินคืน 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป รายการสงใช คงคาง ลายมือช่ือผูรับเงิน ใบรับเลขท่ี 
  เงินสดหรือใบสําคัญ จํานวนเงิน    
 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 เม.ย. 63 
1 เม.ย. 63 
 

 
ใบสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,226.- 

200.- 

 
200.- 

- 

 
รักษ  สุจริต 
รักษ  สุจริต 
 

 
บร.40/63 
ใบเสร็จรับเงิน 
302/63 

 

หมายเหตุ        (1) ย่ืนตอผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาแผนกคลังหรือตําแหนงอ่ืนใดท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน 
                    (2) ใหระบุชื่อสวนราชการท่ีจายเงินยืม 
                    (3) ระบุวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินยืมไปใชจาย 
                    (4) เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอย่างการเขียนส่งใช้เงนิยืม กรณีส่งใช้มากกว่า
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                                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิารท่ัวไป โรงพยาบาลสุขใจ  อําเภอสขุใจ  จังหวัดอุตรดิตถ 

ท่ี   อต ๐๐32.๓๐7/325………………………………………       วันท่ี     ..............1 เมษายน 2563....................................... 

เรื่อง  ขออนุมัตเิบิกจายเงินบํารุง เพ่ือสงใชเงินยืม สําหรับเปน ( / )  คาใชจายเดินทางไปราชการ  (   ) คาใชจายจัด
ฝกอบรม 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ 

 ตามท่ีขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......ระเบียบ  มีวินัย........  ตําแหนง.....นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
..................... ไดยืมเงินบํารุง ตามสัญญายืมเงิน เลขท่ี 39/63  ลงวันท่ี.......11 มีนาคม 2563........................................ 
เปนเงินจํานวน  9,426.00 บาท (เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน) 

 ในการน้ี ขาพเจาใครขออนุมัตเิบิกจายเงินบํารุง เพ่ือสงใชเงินยืม สําหรับเปน  ( / ) คาใชจายเดินทางไปราชการ           
(    ) จัดฝกอบรม ซึ่งมีคาใชจาย ดังตอไปน้ี 

1. คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง ประเภท.......-.............  เปนเงิน.......................720.00.....................บาท 
 2. คาเชาท่ีพัก ประเภท.....จายตามจริง................  เปนเงิน....................4,350.00.....................บาท 
 3. คาพาหนะ................................................  เปนเงิน....................1,460.00.....................บาท 
 4. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม   เปนเงิน............................-...............................บาท 
 5. คาตอบแทนวิทยากร    เปนเงิน............................-...............................บาท 
 6. คาใชจายอ่ืนๆ......คาลงทะเบียน....................  เปนเงิน.....................3,0๐๐.00....................บาท 
                รวมเปนเงินท้ังสิ้น.......................9,530.00....................บาท 
(.................-เกาพันหารอยสามสิบบาทถวน-................)   ตามสัญญาเงินยืมและรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ  
                                     ระเบียบ  มีวินัย 
                     (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                                                    นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
        
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ 
        -ไดทําการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ถูกตองครบถวนแลว 
        -เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 
         มีเกียรติ  ค้ําชู 
      (นายมีเกียรติ  ค้ําชู) 
            นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                    
                                                                             

 (  /   )   อนุมตัิ      (     )   ไมอนุมัต ิ
                                                                                         

 ประวัติดี  มีคณุธรรม 
                                                                                             (นายประวัติดี  มีคณุธรรม) 
                                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
 
 
 

การเงินตรวจสอบแลวมีคาใชจาย 
(    ) เทากบัเงินยืม 
(  / ) มากกวาเงินยืม เบิกเพิ่ม...104.-  บาท 
(    ) นอยกวาเงินยืม คืนเงิน.................บาท 

                     รักษ  สุจริต 
                  (นางรักษ  สุจริต) 
        นกัวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

             วันที่  1 /เมษายน/2563 
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สัญญาเงินยืมเลขท่ี........39/63....................วันท่ี......10  มีนาคม 2563..................                                 สวนท่ี 1 
ช่ือผูยืม..........นางสาวระเบียบ  มีวินัย..............................จํานวนเงิน.............9,426.00 .......................บาท           

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
                                                                                         ท่ีทําการ.......โรงพยาบาลสุขใจ............................. 
                                                                                          วันท่ี......28......เดือน......มีนาคม....พ.ศ.2563… 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
 
  ตามคําสั่ง/บันทึก ท่ี  .........อต 0032.307/228.......... ลงวันท่ี……18 กุมภาพันธ 2563................... 
ไดอนุมัติใหขาพเจา..........นางสาวระเบียบ   มีวินัย.........ตําแหนง .......นักกายภาพบําบัดชํานาญ
การ….......................................สังกัด.....โรงพยาบาลสุขใจ..............................พรอมดวย..................................................-
............................................................ 
....................................................................................................................................................................................................
... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ…............เพ่ือเขารวมประชุมวิชาการประจาํป 2563 “50 ป กายภาพบําบัด”................................ 
....................................................................................................................................................................................................
.. 
โดยออกเดินทางจาก บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี.....17... เดือน...........มีนาคม............พ.ศ.2563
เวลา…08.00...น. และกลับถึง บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย วันท่ี ....21....เดือน....มีนาคม............พ.ศ.2563
เวลา…04.00......น. รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี....3...วัน.......…20……........ช่ัวโมง 
 
  ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการสําหรับ  ขาพเจา  คณะเดินทาง   ดังน้ี   
คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท…........................…………………......................จํานวน.......4.......วัน  รวม........720.00.........บาท 
คาเชาท่ีพักประเภท...................................................................................จํานวน........3.......วัน รวม....4,350.00..........บาท 
คาพาหนะ...................................................................................................................…………….  รวม....1,460.00..........บาท 
คาใชจายอ่ืน........คาลงทะเบียน.........................................................................……................... รวม…..3,000.00.........บาท 
                                                                               รวมเปนเงิน ............9,530.00...........บาท         
   จํานวนเงิน (ตัวอักษร) …….......-(เกาพันหารอยสามสิบบาทถวน)............................................................. 
  
  ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง  และหลกัฐานการจายท่ีสงมาดวย จํานวน…. 
…..2....ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
 
 

            ลงช่ือ..............ระเบียบ  มีวินัย...............ผูขอรับเงิน 
                                                                                                 (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                                                                                    ตําแหนง...นักกายภาพบําบัดชํานาญการ........ 

 
 
 
 
 
 
 

  แบบ 8708 
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-2- 

 
ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว 
เห็นควรอนุมตัิใหเบิกจายได 
 
ลงช่ือ..................รักษ  สุจริต...............................           
                 (นางรักษ  สุจริต) 
ตําแหนง....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ............. 
วันท่ี   .............29 มีนาคม 2563.............................. 
 

 
    อนุมัติใหเบิกจายได 
 
 
ลงช่ือ.......................ประวัตดิี  มีคณุธรรม..............................           
                    (นายประวัติดี  มคีุณธรรม) 
ตําแหนง...........ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ....................... 
วันท่ี   ...................1 เมษายน 2563................................... 

 
 ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน............-9,530.00-..............................................บาท 
  ................................(เกาพันหารอยสามสิบบาทถวน)....................................... ไวเปนการถูกตองแลว 
 
ลงช่ือ.............ระเบียบ  มีวินัย....................ผูรับเงิน                      ลงช่ือ..................รักษ  สุจรติ...............ผูจายเงิน   
         ( .....นางสาวระเบียบ  มีวินัย..........)                                            (......นางรักษ  สุจริต...........) 
   ตําแหนง..นักกายภาพบําบัดชํานาญการ...........                        ตําแหนง....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ............. 
    วันท่ี.........1 เมษายน 2563......................                           วันท่ี.................1 เมษายน 2563...............................         
 
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี........39/63.......................วันท่ี ....11 มีนาคม 2563............................................................... 
 
หมายเหต.ุ..................เบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ................................................................................................................... 
........1. เดินทางไปราชการจากบานพัก เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น เขาพักแรม-อบรมจนเสร็จสิ้นเดินทาง  
ไป-กลับจากราชการ ถึงบานพัก เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น. รวมเวลาเดินทางไปราชการ 3 วัน 20 ช่ัวโมง 
คิดเปน 4 วัน = 4 วัน x 240 บาท =  960.00 บาท.................................................................................................... 
........2. หักจํานวนมื้อท่ีผูจดัฝกอบรมจัดเลี้ยง 1 ใน 3 ของเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย (ผูจัดฝกอบรมจดัอาหารเฉพาะมื้อกลางวัน วันละ 
1 มื้อ รวมฝกอบรม 3 วัน ท้ังหมด 3 มื้อ) = 3 มื้อ x 80 บาท = 240 บาท
.........................................................................................................................................................................................................
ดังน้ัน คงเหลือเบิกเบ้ียเลีย้งเดินทางไปราชการ = 960 – 240 = 720.00 บาท........................................................................ 
........................................................................................................................................ระเบียบ  มีวินัย.......................................  
 
 
คําช้ีแจง    

1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกันหากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสดุ
การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลน้ันในชอง
หมายเหต ุ

2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน กรณีท่ีม ี
                 การยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยมื  เลขท่ีสญัญายืมและวันท่ีอนุมัตเิงินยืมดวย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรบัเงินมิตองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน ท้ังน้ี ใหผูมีสิทธิแตละ
คนลงลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน   ( สวนท่ี 2 ) 
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                                                                                                                                       บก.111 
  

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สวนราชการ …………โรงพยาบาลสุขใจ..………. จังหวัด.....อุตรดิตถ.............. 

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหต ุ
เท่ียวไป    
17  มี.ค. 63 
 

- คารถรับจางเหมาคันจากบานพัก ถึงสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดอุตรดติถ 

100.00  

 - คารถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
อุตรดิตถ – สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต 

505.00  

 - คารถรับจางเหมาคันจากสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต – 
โรงแรมท่ีพัก โรงแรมมณเฑยีร วิเวอรไซด 

100.00 พรอม
สัมภาระ 

เท่ียวกลับ    
20 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากโรงแรมท่ีพัก โรงแรมมณเฑียร วิเวอร

ไซด-สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต   
100.00 พรอม

สัมภาระ 
 - คารถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต-สถานี

ขนสงผูโดยสารจังหวัดอุตรดติถ  
505.00 

 
 

21 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุตรดติถ 
ถึงบานพัก 

150.00  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวมท้ังสิ้น 1,460.00  
 
รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)..............(หน่ึงพันสี่รอยหกสิบบาทถวน)......................................................... 
 
  ขาพเจา....นางสาวระเบียบ  มีวินัย....ตําแหนง......นักกายภาพบําบัดชํานาญการ... สังกัด โรงพยาบาลสุข
ใจ กอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดติถ ขอรับรองวา รายจายขางตนน้ีไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได และ
ขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท 
          (ลงช่ือ).............ระเบียบ  มีวินัย........... 

     (นางสาวระเบียบ  มีวินัย)                                                                                       
ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

                วันท่ี     28 มีนาคม 2563 
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ตนฉบับผูสงใชเก็บเปนหลักฐาน 

  ใบรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                       เลขท่ีใบรับ......40/63.... 
                                                                                         สวนราชการ  โรงพยาบาลลับแล อําเภอสุขใจ   จังหวัดอุตรดิตถ 
                                                                                            วันท่ี......1..... เดือน....เมษายน.......พ.ศ......2563.............. 
                    ไดรับใบสําคญัจาก(นาย/นาง/นางสาว) .........................ระเบียบ  มีวินัย............................................................................. 

  ตําแหนง.......นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ............สังกัด(งาน/กลุมงาน)....... โรงพยาบาลสุขใจ......................................... 
  จังหวัด.................................อุตรดติถ.......... เพ่ือสงใชเงินยืมตามสญัญาการยมืเงินเลขท่ี..........39/63.............................. 
  ลงวันท่ี........11..........เดือน............มีนาคม...........พ.ศ.............2563........  รวมใบสําคญั.....................1.................ชุด 

  เปนเงิน............................9,530.-.............................บาท (-เกาพันหารอยสามสิบบาทถวน-) 

  
                                                                                       
                                                                                         ลงช่ือ          รักษ  สุจริต       ผูรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                    (นางรักษ  สุจรติ)  
                                                                                                                  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

    

                                                                                                                    ลงช่ือ     ระเบียบ  มีวินัย      ผูสงใชใบสําคัญ 

                                                                                                                            (นางสาวระเบียบ  มวิีนัย) 
                                                                                                                    ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

  
 

 
   
  
   

 

 สําเนาการเงินเก็บเปนหลักฐาน 

  ใบรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                       เลขท่ีใบรับ......40/63.... 
                                                                                         สวนราชการ  โรงพยาบาลลับแล อําเภอสุขใจ   จังหวัดอุตรดิตถ 
                                                                                            วันท่ี......1..... เดือน....เมษายน.......พ.ศ......2563.............. 
                    ไดรับใบสําคญัจาก(นาย/นาง/นางสาว) .........................ระเบียบ  มีวินัย............................................................................. 

  ตําแหนง.......นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ............สังกัด(งาน/กลุมงาน)....... โรงพยาบาลสุขใจ......................................... 
  จังหวัด.................................อุตรดติถ.......... เพ่ือสงใชเงินยืมตามสญัญาการยมืเงินเลขท่ี..........39/63............................... 
  ลงวันท่ี........11..........เดือน............มีนาคม...........พ.ศ.............2563........  รวมใบสําคญั.....................1.................ชุด 

  เปนเงิน............................9,530.-.............................บาท (-เกาพันหารอยสามสิบบาทถวน-) 

  
                                                                                       
                                                                                         ลงช่ือ          รักษ  สุจริต       ผูรับใบสําคัญ 

                                                                                                                                    (นางรักษ  สจุรติ)  
                                                                                                                  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

    

                                                                                                                    ลงช่ือ     ระเบียบ  มีวินัย      ผูสงใชใบสําคัญ 

                                                                                                                            (นางสาวระเบียบ  มวิีนัย) 
                                                                                                                    ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 

  

  
 
 

    

 
 

 

การเงินตรวจสอบการสงใช 
ใบยืมเลขที่....39/63...ยืมเงินจํานวน.....9,426-.บาท 
(      )   สงใชเทากับเงินยืม 

(  /  )   สงใชมากกวาเงินยืม  เบิกเพิ่มจาํนวน......104.-บาท 

(     )   สงใชนอยกวาเงินยืม  คืนเงินสดจํานวน.............บาท 

          ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่.................. 

 

การเงินตรวจสอบการสงใช 
ใบยืมเลขที่....39/63...ยืมเงินจํานวน.....9,426-.บาท 
(      )   สงใชเทากับเงินยืม 

(  /  )   สงใชมากกวาเงินยืม  เบิกเพิ่มจาํนวน......104.-บาท 

(     )   สงใชนอยกวาเงินยืม  คืนเงินสดจํานวน.............บาท 

          ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่..........เลขที่.................. 
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สัญญาการยมืเงิน เลขท่ี……39/63…….….. 
ยื่นตอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสขุใจ วันครบกําหนด 4 เม.ย. 2563 
 
ขาพเจา   .....นางสาวระเบียบ  มวิีนัย...................  ตําแหนง..............นักกายภาพบําบัดชํานาญการ................................................ 
สังกัด       โรงพยาบาลสุขใจ  จังหวัดอุตรดิตถ 
มีความประสงคขอยืมเงินจาก  ..................โรงพยาบาลสุขใจ............................................................................................................. 
เพ่ือเปนคาใชจาย....เขารวมประชุมวิชาการ ประจาํป 2563 “50 ปกายภาพบําบัดมหิดล”............................................................ 
............................................................................................................................................................................................................ 

1. คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง 
2. คาเชาท่ีพัก 
3. คาพาหนะ 
4. คาลงทะเบียน 
 
 

720.00 
4,350.00 
1,356.00 
3,000.00 

                                             (......-เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน-..................)                
รวมเงิน (บาท) 

9,426.00 

                   ขาพเจาสญัญาวาจะปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสาํคญัคูจายท่ีถูกตอง พรอมท้ังเงินท่ี
เหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง คืนภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับเงินยมื สําหรับยืมจัด
ฝกอบรม และภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีกลับมาถึงสําหรับยมืเดินทางไปราชการ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหัก
เงินเดือน คาจาง เบ้ียหวัด บํานาญ หรือ เงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาถึงไดรบัจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 
ลายมือช่ือ…………………ระเบียบ  มีวินัย….………………………..………….วันท่ี……………6 มีนาคม 2563…………………………………….. 
                      (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
                            
เสนอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลบัแล 
                  ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยมืตามใบยืมฉบับน้ี  จํานวน 9,426.00 บาท (เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน) 
ลงช่ือ……………………………มีเกียรติ  ค้ําชู……………….…………………………..วันท่ี……………..…6 มีนาคม  2563………………..…. 
                           (นายมีเกียรติ  ค้ําชู) 
                      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   
             
คําอนุมัต ิ
                  อนุมัติใหยืมตามเง่ือนไขขางตนได เปนเงิน  จํานวน ......9,426.00....... บาท (...-เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน-......) 
 
ลงช่ือผูอนุมัต…ิ….............................ประวัตดิี  มีคุณธรรม………………………..วันท่ี……7 มีนาคม 2563............……………….. 
                                       (นายประวัติดี  มีคณุธรรม) 
                                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ                             
 
ใบรับเงิน 
                   ไดรับเงินยืม จํานวนเงิน  จํานวน ..................... 9,426.00....... บาท (....-เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน-........) 
 
ลงช่ือผูรับเงิน…………………ระเบียบ  มีวินัย….……………………….วันท่ี……………11 มีนาคม 2563………………………………….. 
                           (นางสาวระเบียบ  มีวินัย) 
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รายการสงใชเงินคืน 

 
ครั้งท่ี วัน เดือน ป รายการสงใช คงคาง ลายมือช่ือผูรับเงิน ใบรับเลขท่ี 

  เงินสดหรือใบสําคัญ จํานวนเงิน    
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 เม.ย. 63 
 

 
ใบสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9,426.- 

 

 
- 
 

 
รักษ  สุจริต 
 

 
บร.40/63 
 

 

หมายเหตุ        (1) ย่ืนตอผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาแผนกคลังหรือตําแหนงอ่ืนใดท่ีปฏิบัติเชนเดียวกัน 
                    (2) ใหระบุชื่อสวนราชการท่ีจายเงินยืม 
                    (3) ระบุวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินยืมไปใชจาย 
                    (4) เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอย่างการเขียน กรณีไม่ได้ยืมเงนิ 

46 
 
 
 

                            บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลสุขใจ  อําเภอสุขใจ จังหวัดอุตรดิตถ โทร 055431345 ตอ 105           .        

ท่ี  อต ๐๐๓๒.3๐7/325                                 วันท่ี      1  เมษายน  2563                        .  

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ                                                     .            
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
  

ตามหนังสือราชการโรงพยาบาลสุขใจ ท่ี อต 0032.307/228 ลงวันท่ี  18 กุมภาพันธ 
2563 อนุญาตให นางสาวระเบียบ  มีวินัย ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ เขารวมประชุมวิชาการ 
ประจําป 2553 “50 ป กายภาพบําบัด มหิดล”  ในระหวางวันท่ี 18-20 มีนาคม 2563  ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอรไซด กรุงเทพฯ  โดยไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการในวันท่ี 17-21 มีนาคม  2563 
และใหเบิกคาใชจายจากตนสังกัด นั้น    
        

  บัดนี้ บุคคลดังกลาวไดเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นแลว จึงใครขออนุมัติจายเงินเพ่ือเปน
คาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ ดังรายละเอียดดังตอไปนี ้

๑. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง                   เปนเงิน      720.00   บาท 
๒. คาเชาท่ีพัก (จายจริงไมเกินสิทธิ์ตามระเบียบการฝกอบรม)  เปนเงิน   4,350.00   บาท 
๓. คาพาหนะ         เปนเงิน   1,356.00   บาท 
๔. คาใชจายอ่ืน (คาลงทะเบียน)                 เปนเงิน   3,000.00   บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 9,426.00 บาท (เกาพันสี่รอยยี่สิบหกบาทถวน) โดยขออนุมัติจายจาก
เงินบํารุงโรงพยาบาลสุขใจ ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

                                                                             รักษ  สุจริต 
                            (นางรักษ  สุจริต) 
                            นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
      

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
          -ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลว 
          -เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
  

             มีเกียรติ  คํ้าชู      
 

           (นายมีเกียรติ  คํ้าชู) 
      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
                 อนุมัติ 
                 

                                                         ประวัติดี  มีคุณธรรม 

               (นายประวัติดี  มีคุณธรรม) 
                                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
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สัญญาเงินยืมเลขท่ี...................................วันท่ี................................................................                                 สวนท่ี 1 
ช่ือผูยืม...........................................................................จาํนวนเงิน..........................................................บาท           

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
                                                                                         ท่ีทําการ.......โรงพยาบาลสุขใจ............................. 
                                                                                          วันท่ี......28......เดือน......มีนาคม....พ.ศ.2563… 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ 
 
  ตามคําสั่ง/บันทึก ท่ี  .........อต 0032.307/228.......... ลงวันท่ี……18 กุมภาพันธ 2563................... 
ไดอนุมัติใหขาพเจา..........นางสาวระเบียบ  มีวินัย..........ตําแหนง .......นักกายภาพบําบัดชํานาญการ…...................................
สังกัด.....โรงพยาบาลสุขใจ..............................พรอมดวย............................................-.............................................................. 
...................................................................................................................................................................................................  
เดินทางไปปฏิบัติราชการ…............เพ่ือเขารวมประชุมวิชาการประจาํป 2563 “50 ป กายภาพบําบัด”............................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
โดยออกเดินทางจาก บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี.....17... เดือน...........มีนาคม............พ.ศ.2563
เวลา…08.00...น. และกลับถึง บานพัก สํานักงาน ประเทศไทย วันท่ี ....20....เดือน....มีนาคม............พ.ศ.2563
เวลา…04.00......น. รวมเวลาไปราชการครั้งน้ี....3...วัน.......…20……........ช่ัวโมง 
 
  ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการสําหรับ  ขาพเจา  คณะเดินทาง   ดังน้ี   
คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางประเภท…........................…………………......................จํานวน.......4.......วัน  รวม........720.00.........บาท 
คาเชาท่ีพักประเภท...................................................................................จํานวน........3.......วัน รวม....4,350.00..........บาท 
คาพาหนะ...................................................................................................................…………….  รวม....1,356.00..........บาท 
คาใชจายอ่ืน........คาลงทะเบียน.........................................................................……................... รวม…..3,000.00.........บาท 
                                                                               รวมเปนเงิน ............9,426.00...........บาท         
   จํานวนเงิน (ตัวอักษร) …….......-เกาพันสี่รอยยีส่ิบหกบาทถวน-................................................................. 
  
  ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีกลาวมาขางตนเปนความจริง  และหลกัฐานการจายท่ีสงมาดวย จํานวน         
...2......ฉบับ  รวมท้ังจํานวนเงินท่ีขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
 
 

            ลงช่ือ..............ระเบียบ  มีวินัย.............ผูขอรับเงิน 
                                                                                                (นางสาวระเบียบ  มวิีนัย) 
                                                                                     ตําแหนง.....นักกายภาพบําบัดชํานาญการ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ 8708 
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ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินท่ีแนบถูกตองแลว 
เห็นควรอนุมตัิใหเบิกจายได 
 
ลงช่ือ..................รักษ  สุจริต...............................           
                 (นางรักษ  สุจริต) 
ตําแหนง....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ............. 
วันท่ี   .............29 มีนาคม 2563.............................. 
 

 
    อนุมัติใหเบิกจายได 
 
 
ลงช่ือ.......................ประวัตดิี  มีคณุธรรม..............................           
                    (นายประวัติดี  มคีุณธรรม) 
ตําแหนง...........ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุขใจ....................... 
วันท่ี   ...................1 เมษายน 2563................................... 

 
 ไดรับเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน............-9,426.00-..............................................บาท 
  ................................(เกาพันสีร่อยยี่สิบหกบาทถวน)....................................... ไวเปนการถูกตองแลว 
 
  ลงช่ือ.............ระเบียบ  มีวินัย....................ผูรับเงิน                      ลงช่ือ..................รักษ  สจุริต...............ผูจายเงิน   
         ( .....นางสาวระเบียบ  มีวินัย..........)                                            (......นางรักษ  สุจริต...........) 
   ตําแหนง..นักกายภาพบําบัดชํานาญการ...........                        ตําแหนง....นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
................. 
    วันท่ี.........1 เมษายน 2563...........................                           วันท่ี..........1 เมษายน 2563............................... 
 
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี........39/63.....................วันท่ี ....11 มนีาคม 2563.................................................................. 
 
หมายเหต.ุ..................เบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ................................................................................................................... 
........1. เดินทางไปราชการจากบานพัก เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น เขาพักแรม-อบรมจนเสร็จสิ้นเดินทาง  
ไป-กลับจากราชการ ถึงบานพัก เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น. รวมเวลาเดินทางไปราชการ 3 วัน 20 ช่ัวโมง 
คิดเปน 4 วัน = 4 วัน x 240 บาท =  960.00 บาท............................................................................................................... 
........2. หักจํานวนมื้อท่ีผูจดัฝกอบรมจัดเลี้ยง 1 ใน 3 ของเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย (ผูจัดฝกอบรมจดัอาหารเฉพาะมื้อกลางวัน วันละ 
1 มื้อ รวมฝกอบรม 3 วัน ท้ังหมด 3 มื้อ) = 3 มื้อ x 80 บาท = 240 บาท
.........................................................................................................................................................................................................
ดังน้ัน คงเหลือเบิกเบ้ียเลีย้งเดินทางไปราชการ = 960 – 240 = 720.00 บาท........................................................................ 
........................................................................................................................................ระเบียบ  มีวินัย.......................................  
 
 
คําช้ีแจง    

1. กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกันหากระยะเวลาในการเริ่มตนและสิ้นสดุ
การเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกันใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกตางกันของบุคคลน้ันในชอง
หมายเหต ุ

2. กรณียื่นขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงินเปนผูลงลายมือช่ือผูรับเงินและวันเดือนปท่ีรับเงิน กรณีท่ีม ี
                  การยืมเงิน ใหระบุวันท่ีท่ีไดรับเงินยมื  เลขท่ีสญัญายมืและวันท่ีอนุมตัิเงินยืมดวย 

3.  กรณีท่ียื่นขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมติองลงลายมือช่ือในชองผูรับเงิน ท้ังน้ี ใหผูมีสิทธิแตละ
คนลง ลายมือช่ือผูรับเงินในหลักฐานการจายเงิน   ( สวนท่ี 2 ) 
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                                                                                                                                       บก.111 
  

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
สวนราชการ …………โรงพยาบาลสุขใจ..………. จังหวัด.....อุตรดิตถ.............. 

วัน เดือน ป รายละเอียดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหต ุ
เท่ียวไป    
17 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากบานพัก ถึงสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดอุตรดติถ 
100.00  

 - คารถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
อุตรดิตถ – สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต 

353.00  

 - คารถรับจางเหมาคันจากสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต – 
โรงแรมท่ีพัก โรงแรมมณเฑยีร วิเวอรไซด 

200.00 พรอม
สัมภาระ 

เท่ียวกลับ    
20 มี.ค.  63 - คารถรับจางเหมาคันจากโรงแรมท่ีพัก โรงแรมมณเฑียร วิเวอร

ไซด-สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต   
200.00 พรอม

สัมภาระ 
 - คารถโดยสารประจําทางจากสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต-สถานี

ขนสงผูโดยสารจังหวัดอุตรดติถ 
353.00 

 
 

21 มี.ค. 63 - คารถรับจางเหมาคันจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดอุตรดติถ 
ถึงบานพัก 

150.00  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวมท้ังสิ้น 1,356.00  
 
รวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)..............(หน่ึงพันสามรอยหาสิบหกบาทถวน)......................................................... 
   
  ขาพเจา....นางสาวระเบียบ  มีวินัย....ตําแหนง......นักกายภาพบําบัดชํานาญการ... สังกัด โรงพยาบาลสุข
ใจ กอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดติถ ขอรับรองวา รายจายขางตนน้ีไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับได และ
ขาพเจาไดจายไปในงานของราชการโดยแท 
          (ลงช่ือ).............ระเบียบ  มีวินัย........... 

     (นางสาวระเบียบ  มีวินัย)                                                                                       
ตําแหนง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1. ผูท่ีมีความประสงคยืมเงินไปราชการสามารถศึกษาระเบียบ ข้ันตอน กระบวนการใน

การยืมเงินไดดวยตนเอง 
2. สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการเงินเก่ียวกับการยืมเงิน และ

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 

มาตรการในการเรงรัดสงใชเงินยืม งานการเงินและบัญชี กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลลับแล 
1. หากผูยืมเงิน ตามสัญญาเงินยืม ทําการสงใชเงินยืมลาชากวา 15 วัน นับแตวันท่ีกลับ

จากไปราชการ งานการเงินและบัญชี กลุมงานบริหารท่ัวไป จะดําเนินการรายงาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลับแล ทราบ เพ่ือจัดทําหนังสือติดตามทวงถามถึงผูยืมเงินใช
เรงดําเนินการสงใชเงินยืมดังกลาว ทุก 15 วัน  

2. กรณีทําหนังสือติดตามทวงถาม ครบ 3 ครั้ง ผูยืมเงินตามสัญญาเงินยืมยังไมดําเนินการ
สงใชเงินยืม งานการเงินและบัญชีจะดําเนินการ รายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลลับ
แลทราบ เพ่ือขออนุมัติหักเงินได (คาตอบแทน เงินเดือน คาจาง) จากผูยืมเงินชดใชเงิน
ยืมตามจํานวนในสัญญาเงินยืมจนครบถวน 

3. งานการเงินและบัญชี กลุมงานบริหารท่ัวไป จะรายงานผลการยืมเงินราชการเสนอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทราบทุกเดือน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารอางอิง ระเบียบ ขอบังคับ 
 

- ระเบียบการทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนําสงคลัง พ.ศ. 2562  

- พระราชกฤษฎกีาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของ

ทางราชการ พ.ศ.2524 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ พ.ศ.2559 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 (Work Manual) 

 
 

กระบวนงาน การจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

โรงพยาบาลลับแล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 
โรงพยาบาลลับแล 

 



 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
1. วัตถุประสงค์                                                                                                     1 
2. ขอบเขต                                                                                                          1 
3. ค ำจ ำกัดควำม                                                                                                    1 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ                                                                                          2 
5. Work Flow กระบวนงำน                                                                                      3 
6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน                                                                                           4 
๗. ระบบติดตำมประเมินผล                                                                                        4 
๘. เอกสำรอ้ำงอิง                                                                                                    5 
 
ภาคผนวก 

 

1. รำยชื่อผู้จัดท ำ                                                                                                   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

กระบวนงาน การจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

1. วัตถุประสงค์  
     1.1 เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรจัดคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรำยละเอียด 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/กระบวนงำนต่ำงๆ ของหน่วยงำน  และสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มุ่ง
ไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลงำนที่ได้มำตรฐำนเป็นไป  ตำมเป้ำหมำยได้ผล
ผลิตหรือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ และบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนงำน  
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรท ำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำน
เป็นทีม   และใชป้ระกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร   รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก 
หรือผู้ใช้บริกำร  ให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนงำนที่มีอยู่เพ่ือขอกำรรับ บริกำรที่ตรงกับควำม
ต้องกำร  
    1.3 เพ่ือแสดงถึงขั้นตอนกระบวนกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนรำชกำรของโรงพยำบำลลับแล 
กระทรวงสำธำรณสุข 
    1.4 เพ่ือใช้เป็นคู่มือเอกสำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
โรงพยำบำลลับแล ให้มีมำตรฐำนและถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกัน  
    1.5 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงพยำบำลลับแล ทรำบกระบวนงำนเพ่ือน ำไป
ปรับปรุงพัฒนำระบบให้มีควำมรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 
 

2. ขอบเขต  
     2.1 คู่มือกำรปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั๋นตรวจสอบและจ ำแนก 
เรื่อง ซึ่ง ศปท. ท ำหน้ำที่หลักในกำรประสำนและติดตำมเรื่องร้องเรียนเฉพำะกรณีกำรทุจริตคอร์รัปชั๋นในส่วน
รำชกำร  โดยจะไม่ด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเอง ทั้งนี้ ศปท. จะด ำเนินกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนอย่ำง
ต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ ตลอดจนรวบรวมปัญหำ ข้อเสนอแนะและจัดท ำรำยงำนผล  
     2.2 กำรร้องเรียน แบ่งได้ ๔ กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 เรื่องรอ้งเรียนมำท่ีผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลับแลโดยตรง 
            โทร 0 5543 1345 ต่อ 100 , มือถือ 08 1887 4820 
กรณีท่ี 2 ส่งมำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยตรง โทร 0 5543 1345 ต่อ 104 
กรณีท่ี 3 ส่งหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนโดยตรง  
กรณีท่ี ๔ ผ่ำนหน่วยงำนรำชกำร เช่น ศูนย์ด ำรงธรรมฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น 

 

3. ค าจ ากัดความ  
    เรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือนร้อนหรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน ของเจ้ำหน้ำที่
หรือส่วนรำชกำร ในกรณีทุจริตคอร์รัปชั๋นในส่วนรำชกำร เช่น กำรให้หรือกำรรับสินบน หรือ ประโยชน์อ่ืนใด 
เป็นต้น  
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     ผู้ร้องเรียน หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นกำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงำนรำชกำร 
ด ำเนินกำรร้องเรียนได ้ 
     หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน หมำยถึง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงพยำบำลลับแล 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
    กำรจัดกำรติดตำมข้อร้องเรียนกำรทุจริต ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โรงพยำบำลลับแล 
    4.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลับแล เป็นผู้รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรติดตำมข้อร้องเรียนกำรทุจริต  
    4.๒ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  โรงพยำบำลลับแล  มีหน้ำที่เป็นผู้พิจำรณำ กลั่นกรอง
รำยละเอียดของข้อร้องเรียนกำรทุจริตเบื้องต้น  
    4.๓ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่รับเรื่องและจัดท ำรำยงำนติดตำมผลกำร ด ำเนินกำรข้อร้องเรียน
กำรทุจริต  
    4.๔ หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกระท ำกำรทุจริตในภำครัฐ 
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5. Work Flow (กระบวนงาน)  
    ชื่อกระบวนกำร : กำรจัดกำรติดตำมข้อร้องเรียนกำรทุจริตฯ ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
    ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ : ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมข้อร้องเรียน  
    ตัวชีว้ัด : ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมข้อร้องเรียน  
 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตตำมช่องทำงต่ำง ๆ  
 
 

5 นำท ี  

ศปท.ตรวจสอบและจ ำแนกเรื่องรอ้งเรียนน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรฯ และแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำกพบว่ำ
เรื่องเกี่ยวกับบุคลำกรใหส้่งเรื่องไปที่งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  
 

 ๑ วัน  

งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ีและหน่วยงำน ตรวจสอบและพิจำรณำข้อ
ร้องเรียนเบื้องต้น 

 3 วัน  
 
 
 

ศปท.ติดตำมควำมก้ำวหนำ้กับหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้องโดยมี
ก ำหนดระยะเวลำ ทุกวันท่ี 5 ของเดือน โดยกำรประสำน
เบื้องต้นให้ส่งภำยในวันท่ีก ำหนด 

 ๗ วัน  
 
 
 
 

หน่วยงำนท่ีถูกต้องเรียนรำยงำนตำมขั้นตอนปกติและสรุป
รำยงำนส่ง ศปท. ทุกวันท่ี 5 ของเดือน และแจ้งผลกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนไปยังผูร้้องเรยีน พร้อมทั้งส ำเนำให้ 
ศปท. ทรำบ 

 -กรณีเร่ืองปกติทั่วไป 
๑๐-๑๕ วัน 

-กรณีเร่ืองด่วนหรอื
ส ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำง ๕-๑๕ วัน 

  

 

ศปท.ด ำเนินกำรวเิครำะหส์รุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทจุริตและผลควำมคบืหน้ำในภำพรวม 
-กรณี หำกพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยแจ้ง 
        หน่วยงำนท่ีถูกร้องเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเตมิ 
-กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศปท.ด ำเนนิกำรสรุปเสนอรำยงำน 
        ต่อไป 
ศปท.ด ำเนินกำรเสนอรำยงำนผู้บรหิำรทุกวันท่ี 10 ของ
เดือน 
 

  
 

2 วัน 

 

 
 
 
 
 

     ศปท.รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

ตรวจสอบและจ ำแนกเรื่องร้องเรียน 

 

ส่งเรื่องร้องเรยีนให้หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องพิจำรณำ 

 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน 

 

หน่วยงำนท่ีได้รับเรื่องร้องเรยีนสรปุ 
รำยงำนแจ้งให้กับ ศปท. 

 

ศปท.วิเครำะห์สรุปผลเรื่องร้องเรียน
ในภำพรวมของ คค. เสนอผู้บริหำร 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำน

ที่เก่ียวข้อง และติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  
ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่ำนทำงศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตคอร์รัปชั๋นด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้  
(1) ศปท. รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตตำมช่องทำงต่ำงๆ  
(2) ศปท. ตรวจสอบและจ ำแนกเรื่องร้องเรียนว่ำเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใดและด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือ

เสนอ   
(3) หน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบและส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียน  
(4) หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนพิจำรณำข้อร้องเรียน 
       - กรณีไม่มีมูลให้หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนส่งเรื่องคืนตำมล ำดับ พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ  
       - กรณีมีมูลให้หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ส ำเนำแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ 

ทรำบภำยใน 15 วัน  
(5) หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนด ำเนินกำรตำมขั้นตอน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง หำกพบว่ำ 

มีควำมผิด เช่น ทำงอำญำ ทำงวินัย ทำงปกครอง ให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน  
(6) ศปท. ติดตำมเรื่องร้องเรียนอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  
      - กรณีเรื่องปกติท่ัวไป ติดตำมเรื่องภำยใน 60 วันท ำกำรและทุกๆ 30 วัน  
      - กรณีเรื่องด่วนหรือส ำคัญติดตำมเรื่องภำยใน 30 วันท ำกำรและทุกๆ 15 วัน  
      - กรณีเรื่องที่มีก ำหนดระยะเวลำ ติดตำมเมื่อครบก ำหนดเวลำและติดตำมทุก 7 วัน  
(7) หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนรำยงำนตำมขั้นตอนปกติและให้สรุปรำยงำนส่งศูนย์ปฏิบัติกำรฯ  ทุกวันที่ 

5 ของเดือน  
(8) หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งส ำเนำให้ ศปท. 

ทรำบ  
(9) ศปท. ด ำเนินกำรวิเครำะห์สรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและผลควำมคืบหน้ำ 
      - กรณี หำกพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยแจ้งหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
      - กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศูนย์ปฏิบัติกำรฯ ด ำเนินกำรสรุปเสนอรำยงำนต่อไป  
(10) ศปท. ด ำเนินกำรเสนอรำยงำนผู้บริหำรทุกวันที่ 10 ของเดือน 

 

๗. ระบบติดตามและประเมินผล  
ในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ศปท. จะด ำเนินกำรประสำนงำนเบื้องต้นกับหน่วยงำนที่ถูก

ร้องเรียนให้ด ำเนินกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำหรือผลข้อยุติ ภำยในทุกวันที่ 5 ของเดือน และมีกำรเก็บรวบรวม
กำรรำยงำนเรื่องร้องเรียนเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือจัดท ำแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
กำรทุจริตฯ ให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน  
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๘. เอกสารอา้งอิง  
คู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำน ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.), ศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.), ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
ภาคผนวก 
 

รายช่ือผู้จัดท า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลลับแล 

 
1. นำยสุเทพ   แก้วอรุณ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
2. นำงสุนันทำ  พิทยำรัตน์  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
3. นำงขวัญตำ   สงประเสริฐ   นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
4. นำงศุภวรรณ  ค ำภักดี   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
5. นำงสมถวิล   สุนทรสิทธิรักษ์   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
  



๑
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน : ส านักงาน ก.พ.      
สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท 

ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่ เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Confects of Interest) 
 ๑ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ

สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 

๒ ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกใน
สังคม 

๓ ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรื ออ านาจหน้าที่  ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น 
เชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา  

๑. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมา

จากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้

(๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ  เรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้  

๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 
๒) ต าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์

ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม  

๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ  (คือไม่แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่
ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว  
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน)  



๒ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

(๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอ้ือประโยชน์ให้ผู้
เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต าแหน่งให้โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลักแต่เป็นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ผลประโยชน์หรือต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น  

(๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท าให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดย
สมัครใจหรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวมเข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัวเกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว  

(๔) มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท าให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะ 
“ตัวกูของกู”อันเป็นค่านิยมของสังคมท่ีเน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและยกหน้าตา   
ทางสังคมท าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ านาจมากข้ึน  

(๕) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความเข้าใจ
และระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมาก
ที่สุด   

(๖) ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่าตัวบทกฎหมายยังไม่
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการ 
“ป้องกัน”และ“ป้องปราม”ผู้ที่จะกระท าหรือคิดท่ีจะกระท าท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร 

การทุจริตมีหลายระดับในระดับที่สูงสุดคือ “คอร์รัปชั่น”(Corruption) ส่วน “ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”(Conflict Of Interests) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น เมื่อ
พิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การคอร์รัปชั่นอาจไม่ใช่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม แต่ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุพ้ืนฐานของการ
คอร์รัปชั่น เพราะเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เกิดข้ึนก็จะน าไปสู่การคอร์รัปชั่นได้ 
 
 
 
 
 
 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง Conflict Of Interests กับ Corruption 

๑. Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาดและขอบเขตต่างกัน  
๒. Conflict of Interests น าไปสู่ Corruptionที่รุนแรงขึ้น  
๓. Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช้อ านาจที่เป็นทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการ

ปฏิบัติและส่วนที่ไม่เป็นทางการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัวต้องพิจารณา
ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรสและคนในเครือญาติ 
 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 



๓ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

๑. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
(๒) ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
(๓) การรับผลประโยชน์โดยตรง 
(๔) การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
(๕) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
(๖) การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
(๗) การท างานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
(๘) ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ท างาน 
(๙) การปิดบังความผิด 

 
๒. รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลด
ราคาของที่ซื้อให้ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือยตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

(๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พ้องจากต าแหน่งหน้าที่เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 

(๓) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้
ความรู้ ประสบการณห์รืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  

 
 
(๔) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้าง

งานให้แก่ตนเองรวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชน
หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่
อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

(๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทาง
ราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน า
ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

(๖) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ การ
ใช้อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
 
๓. การรับประโยชน์ต่างๆ 

(๑) การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 



๔ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

(๒) บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
(๓) หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
(๔) ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง 
(๕) การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการก ากับดูแล 
(๖) การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้อง หรือคนท่ีคุ้นเคยเข้าท างานในรัฐวิสาหกิจที่ตนก ากับดูแลอยู่ 
 

 
๔. ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 

(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
(๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
(๓) การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
(๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
(๕) การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สินเกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
(๖) การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคล

อ่ืนโดยปกติทางการค้า 
(๗) การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการหรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การค้า 
(๘) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จ าหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการค้า 
 
(๙) การให้เดินทางหรือขนส่งบุคคลหรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืน

โดยปกติทางการค้า 
(๑๐) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ที่คิดกับบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
 
หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ 
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มี

ความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าเอียง 
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 

เปิดโอกาสให้ตรวจสอบหรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
การปฏิบัติหน้าที่ยึดหลัดคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์

ทับซอ้น โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง 
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
ซื่อสัตย์ 



๕ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไป

พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน ส าหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร   
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา   
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์

ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร   
๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง   
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

 
 
๑. จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
๒. การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. การตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ 
๔. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
๕. การกระจายงบประมาณ 
๖. การปรับการลงโทษ 
๗.  การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
๘.  การรับของขวัญ ของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
เจตนารมณ์ 

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ
การกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความ
ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ



๖ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

ประชาธิปไตยและที่ส าคัญ คือ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนมิได้ เว้นแต่โดยจรรยาบรรณเท่านั้น ซึ่งก็
หมายถึงตามปกตธิรรมเนียมประเพณี เช่น วันเกิด วันปีใหม่ และต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าจะรับของขวัญหรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากญาติพ่ีน้องตามฐานนานุรูป แต่ถ้าเป็นบุคคลอ่ืนไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรือ
อ่ืนๆที่มีมูลค่า)ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้ 
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิงการ

ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

 ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน  
 
เราจะจัดการอย่างไรกับการรับของขวัญและประโยชนอื่นใด 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม ่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 

๑) เราควรรับหรือไม่? 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่? 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่? 

เราควรรับหรือไม่? 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

๑. ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่วาจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน  

๒. การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิ
ชอบ 

 
 
 

 

 
 “ไม่ว่าของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ 
เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน หรือพันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
ศรัทธาต่อประชาชน” 
 
 



๗ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

 
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบาย การรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเองโดย
ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 
 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพนฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง
กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 
 ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐและท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
 ประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพนที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท าและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 
 
เราต้องรายงานหรือไม่? 

การรายงาน การรับของขวัญ และหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
๑. ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เช่น ประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่ น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่
จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 
 หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒. บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร 
 
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 
 หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 



๘ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติด้านป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมคี่าราคาเท่าใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกวา ๓,๐๐๐ บาทไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า
สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม  

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า๓,๐๐๐บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน 
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ  
เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่? 

๑. ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐บาท  
๒. หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓. หากราคามากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้ทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสิน

ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร? 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน  

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็น
ธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน
การรับโทษทางอาญาด้วย 

กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจ าคุกไม่
เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และยังมีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายของอาญาด้วย 
 



๙ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ 
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็น
จริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง- 
รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่
ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการ
ท างานขององค์กร ข้าราชการ  และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ“การรับรางวัล”จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จ านวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวม

หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน เพ่ือให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม            
ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย 

ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ
(ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ยอมให้ผู้รับบริการกระท าผิดกฎหมาย 
 



๑๐ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ 
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า 
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ฉันรู้ ว่าไม่ควรรับข้อดังกล่าว แต่ ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่
รับจะเป็นกาท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้
ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“ดูสิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน 
ดังนั้น มันเป็นการยุตธรรมที่เราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 

“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบ
ใ ด ๆ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ห้
ของขวัญ ดั้งนั้น ฉันก็ไม่ได้
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

“คนอื่นๆท าเช่นนี้ ท าไม
ฉันจะท าบ้างไม่ได้” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และ
ฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้า
ชนิดนี้ แม้ว่าฉันจ าให้ค าแนะน าก็ตาม” 

“เพราะฉัน เป็นคนพิ เศษจริ งๆ  ดั งนั้ น 
ผู้ บั งคับบัญชาจึ งชมฉัน และ เป็น เรื่ อ ง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับ
โอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 



๑๑ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ฝ่าฝืน มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๓ 

๑. โทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งจ าทั้งปรับ 
๒. ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 

 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนาด้าน

ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น 
personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัล
นั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเข้าในการเข้า
ร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะ
ตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้ 

เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 

 
นอกจากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ อ่ืนดังกล่าวแล้ว ประโยชน์ทับซ้อนตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไข 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังได้ก าหนดในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา ๑๐๐ 
และมีโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเป็นความรับผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 



๑๒ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
 
 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. ความขัดแย้งระหว่างบทบาท (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่มีบทบาท
สองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาวของสมชาย
เป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด“การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน”แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือ 
บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น )กระนั้นก็ตามการด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจจูงใจ/ชักน าให้เกิดการกระท าเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนจะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจาก
การให้ค าปรึกษาและงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้า
ท างาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออก
จากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูงเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป(Removal) เพ่ือให้ตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออ านวยต่ อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณี
ตัวอย่างในข้อสอง สมชายสามารถแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว 
ออกจากการสอบเพ่ือให้สมชายสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  
 
๒. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  

(๑) มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง  
(๒) การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
(๓) การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ  
(๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 



๑๓ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

๓. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
(๑) การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๒) การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
(๓) การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ  
 

๔. แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(๑) หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของ

สังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล  

(๒) หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการบ้านเมือง สังคม และ
ประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนใจมีความซื่อสัตย์ 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ  

(๓) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได้  

(๔) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประช าพิจารณ์        
การแสดงประชามตหิรืออ่ืนๆ  

(๕) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  

(๖) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า กล่าวคือ ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ดี ในเวที โลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  

หากทั้งภาคราชการประจ าการเมือง ภาคเอกชนและประชาชนร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้งานราชการ
ด าเนินไปด้วยจิตส านึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 



๑๔ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ

ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย  
 
บทก าหนดโทษ  

มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง
ระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอม
ด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  



๑๕ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือด าเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัด 
 
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้น 

ทั้งให้น าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่ง
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๐ (๒) ทีไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  



๑๖ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี

หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้ บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วน
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที  

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ 
เพ่ือให้วินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนีเ้พ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 
 
 



๑๗ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๑.) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักชองมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมจีิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมงุผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 
(๒.) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือโทษต่อ

บุคคลอื่น 
๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเป็น

ประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น 
๓)  ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง 

หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง หรือหน้าที่อ่ืน ต้องยึดหลักถือประโยชน์ของ

ทางราชการ 
(๓.) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง

หน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (ข้อ ๖) 
๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญแทนตน หรือ

ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการกระท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
          ๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 

๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
         ๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 
 



๑๘ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 
 การทจุรติในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น

อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทจุริตจากเดิมจากที่เป็นการทุจริตทางตรง ไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทจุรติข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอ่ืนๆมากมายและ
ส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เริ่มตั้งแต่ช่วงปี
พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติตามบทบาทของ แต่ละหน่วยงานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องปรับฐานความคิดและ
สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคมส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและรุนแรงรวมถึง
การสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคมและกระทรวง
สาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี  

 
ดังนั้นสาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยงส าหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทจุรติที่กระทรวง 

สาธารณสุขน ามาใช้มีดังนี้ 
๑. รา่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....  
๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่  ๓                

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๗. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตส านึกป้องกัน

ปราบปรามและสร้างเครือข่าย) 
๘. ยุทธศาสตร์ระยะ  ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) 

 
แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะ 
 
ท าไม? จึงใช้ ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และ ระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะการ แก้ “ทุจริต” 

ระบบเลข“ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง  ระบบเลขที่มีตัวเลข ๑๐ ตัว คือ ๐, ๑, 
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันกันมาตั้งแต่จ าความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอก
ปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อความหมายสอดคล้องกับระบบ “Analog”           
ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังก์ชั่นที่ต่อเนื่อง 
หรือ Continuous  

ระบบคิด“ฐานสิบ”หรือ Analog Thinking เป็นระบบการ คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการ



๑๙ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าให้เจ้าที่ของรัฐต้องคิดแยกเยอะต้องใช้ดุลยพินิจเยอะอาจจะน าประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

 
ระบบเลข“ฐานสอง”(binary number system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว              

คือ ๐(ศูนย์) กับ ๑(หนึ่ง) สอดคล้องกับการท างานระบบ Digital ที่มีลักษณะการท างานภายในเพียง               
๒ จังหวะ คือ ๐ กับ ๑ หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete  

 
ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 

๒ ทางเท่านั้นคือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทางเช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ 
เท็จ กับจริง ท าได้ กับ ท าไม่ได้ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจาก
กันได้อย่างเด็ดขาดและไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบคิด“ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและอาจหมายถึงโอกาส

ที่จะเลือกได้หลายทางเกิดความคิดที่หลากหลายซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะต้องใช้ดุลยพินิจเยอะอาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ระบบคิด“ฐาน
สองDigital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทางเท่านั้นคือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง)
และ อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่,เท็จ กับจริง ,ท าได้ กับ ท าไม่ได้,ประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่ง หน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดและไม่กระท าการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง 
Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด 

“ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า ……. 



๒๐ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คิดแบบ ระบบเลขฐาน ๑๐ 

(เลข ๐ ถึง เลข ๙ 

ไม่สามารถแยกประโยชน์ 
ส่วนตนออกจากประโยชน์ 
ส่วนรวมได ้

สังคมโลกยุค Analog สงัคมโลกสมยัใหมย่คุ Digital 

แยกประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ประโยชนส์่วนรวม 

คิดแบบระบบเลข ฐาน๒ 

(เลข ๐ กับเลข ๑) 

    ระบบความคิด “แยกแยะให้ได้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่า

สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหน ท าได้สิ่งไหนท าไม่ได้สิ่งไหน คือประโยชน์ส่วนตนสิ่ง
ไหน คือประโยชน์ส่วนรวมไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนไม่เบียดบังราชการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของ
หน่วยงานเหนือกว่า ประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าที่กรณี
เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 

ตัวเลขฐาน ๒ 
ตัวเลขฐาน ๑๐ 



๒๑ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSOเป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลปะโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนินการวิเคราะห์
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ( Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บคุลากร) 
 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 
การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่น าประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน ไปหมดแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วน
ตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวมน าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือ ประโยชน์ส่วนตนเบียด
บังราชการเห็นแก่ประโยชน์ส่วน ตนเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของ 
หนว่ยงานจะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือตนเองเครือญาติ
หรือพวกพ้อง  กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
จะต้องยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 



๒๒ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแตล่ะสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดบั ดังนี้ 

 
ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑-๓     คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) ที่ได้จากการพิจารณา

ระดับความส าคัญของความสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่ เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ

ความสี่ยง 
มาตรการก าหนด การแสดงสี

สัญลักษณ์ 
ต่ า (Low) ๑-๓     คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง 

(Medium) 
๔-๘     คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง  (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 
๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอน

ความเสี่ยง 
สีแดง 

ระดับความเสี่ยง 
= 

โอกาสในการเกิดเหตุการณตา่งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

 



๒๓ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

๑. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทจุรติกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจิตส านึกป้องกัน
ปราบปรามและสร้างเครือข่าย)  

มุง่เน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพก าหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็น ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ส าคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลุก
จิตส านึก สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนพลัง
สังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 
ปราบปราม ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ ก าหนดมาตรการลงโทษผู้ที่กระท าผิดอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรมเครือข่ายสร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ  

๒. ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ ป้องกันการทจุริตและแก้ไขการกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการป้องกัน การทจุริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัย
ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ก าหนด
มาตรการส าคญัเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  และการแก้ ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง พบว่า  

(๑) การจัดหาพัสดุ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๒๕ คะแนน  
(๒) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน  ๒๕  คะแนน 
(๓) การเบิกค่าตอบแทน มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๑๖ คะแนน  
(๔) การใช้รถราชการ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน ๑๖ คะแนน 

  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังมีความสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

และรายงาน ผลการกระท าผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษและพบเป็นสาเหตุของ
การกระท าผิดวินัยมากที่สุดของส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขในรอบ ๓ ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม อีกด้วย  

  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 

การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศ  
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ  ในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
๑. มาตรการการใช้รถราชการ  
๒.มาตรการการเบิกค่าตอบแทน  
๓.มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา  
๔.มาตรการการจัดหาพัสดุ 



๒๔ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

๑. สร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดค วามคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒. แสดงความมุ่งมั่งในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ 

ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

๔. สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
 

โดยก าหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
๑. มุ่งเน้นการสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง

หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
๒. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ

ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยงข้องรวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 
แนวทางปฏิบัติ  

๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
 (๑.๑) ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  (๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 (๑.๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม การจัดงานและการประชุม 

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม   
  (๑.๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (๑.๕) พระราชกฤษฎีกามตคิณะรัฐมนตรี ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
๒. หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง  
๓. หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
(๑) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าผิด 
โรงพยาบาลลับแล 
โทรศัพท์ 0 ๕543 1887 โทรสาร 0 ๕543 1887 ต่อ 345 
 
(๒) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



๒๕ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๗๖ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑ 
 
(๓) ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ 
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
 
(๔) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
หรือ ตู้ ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทสรุป 
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ

หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ  

แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่าน รวมทั้งองค์กรของ
ท่านเอง 

 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

 
ค าน า 

 สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้อกันและปราบปรามการทุจริต  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ฉบับสมบูรณ์ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero  Tolerrance 
and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต  ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้
มีมาตรฐาน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest  : COI  ) เป็นประเด็นปัญหาการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ  แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
โรงพยาบาลลับแล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลลับแล
ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง ๑1 แห่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในอ าเภอลับแล   
 
 
 
 
 
                    โรงพยาบาลลับแล 
           4 ธันวาคม ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครฐั 

งานตรวจสอบและควบคมุภายใน โรงพยาบาลลับแล 

     สารบัญ 
 

หน้า 
 

๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑ 
๒. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม   ๒ 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง Conflict of interest  กับ Corruption)   ๓ 
๔. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน       ๔ 
๕. การรับผลประโยชน์ต่างๆ        ๕ 
๖. หลักการและแนวคิดทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน    ๖ 
๗. การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์     ๗ 
๘. โมเดลการตัดสินใจ        ๘ 
๙. แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน    ๑๕ 
๑๐. กฎหมายที่เกี่ยวข้องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    ๑๗ 
๑๑. บทก าหนดโทษ         ๑๘ 
๑๒. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน      ๒๒ 
๑๓. ทิศทางการป้องกันทุจริตในประเทศไทย      ๒๒ 
๑๔. แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะ       ๒๓ 
๑๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒๔ 
๑๖. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข                      ๒๖  

                                     
  
 

รวบรวมและจัดท าโดย นายสุเทพ  แกว้อรุณ หัวหน้าเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานดา้นพัสดุ โรงพยาบาลลับแล 
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โรงพยาบาลลับแล 



 

 

 

คู่มือการใช้รถยนตท์างราชการ 
โรงพยาบาลลบัแล 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                              หน้า 
ขั้นตอนการด าเนินงานในการขอใช้บริการยานพาหนะโรงพยาบาลลับแล                1 
การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง           2 
ข้อควรระวังในการดูแลรักษารถยนต์           3 
เทคนิคบางประการทีควรทราบไว้ในการขับรถยนต์          4 
แบบฟอร์มอมรายละเอียดการขอใช้รถทางราชการ          7 
ใบขออนุญาตใช้รถ             8 
แบบบันทึกการตรวจเช็คความพร้อมของรถประจ าวัน ก่อนออกปฏิบัติงาน       9 
ทะเบียนคุมรถภายในโรงพยาบาล                     10 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 

การด าเนินงานใดๆ ไม่ว่าภารกิจน้อยใหญ่จะต้องมีข้อแนะน าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้น 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลุล่วงตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ และอาจช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของงานให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัด ในการนี้ จึงได้จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยานพาหนะนี้ขึ้น อาจช่วยให้
งานมีประสิทธิผลมากขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็เป็นเข็มทิศส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ๆ ทีจะน ามา
ประกอบการคิด วิเคราะห์ ดุลยพินิจ ตลอดจนวิจารณญาณในการประกอบวิชาชีพให้เป็นผลดีหรือเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานยิงขึ้น นอกจากนี้ สามารถใช้เป็นคู่มือทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิงๆ ขึน้ไป ให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างมืออาชีพอย่างไรก็ดี การจัดท าคู่มือ
นี้ยังมข้ีอบกพร่องอีกมาก จึงขออภัยผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้อ่านทุกท่าน หากมีข้อแนะน าใดๆ ทีเป็นประโยชน  ์ ก็ยินดี
น้อมรับทีจะรับข้อเสนอแนะ มาท าการปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป ท้ายนี้ขอขอบพระคุณหน่วยงาน 
องค์กร สื่อต่างๆ และแหล่งองค์ความรู้ทุกแห่ง ทีjคณะผู้เรียบเรียงได้น าเนื้อหาสาระมาประกอบการจัดท าคู่มือใน
ครัง้นี้ 
 

 

      คณะผู้เรียบเรียง 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานในการขอใช้บริการยานพาหนะโรงพยาบาลลับแล 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รับใบขออนุญาต    
ใช้รถ 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบขออนุญาต 

 

เสนอผู้ควบคุมการใช้รถ 

เสนอผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลลับแล 

 

ประสานพนักงานขับรถยนต์
รับทราบและเตรียมความ

พร้อมของรถ 

บริการ
ยานพาหนะ 

1. หน่วยงานที่ต้องการใช้รถยนต์ เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่งผู้รับผิดชอบที่งานพัสดุอย่างน้อย 1 วัน กรณีเร่งด่วนให้
กลับมาเขียนภายหลัง 

2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)ตรวจสอบการใช้รถใน
ทะเบียนคุมรถให้ถูกต้อง 
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)ตรวจสอบรายละเอียด
ความถูกต้องในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ จ านวนผู้โดยสาร วนั
และเวลาใช้รถ  สถานที่ไปราชการ 

4.ระบุพนักงานขับรถยนต์และรถยนต์ที่จะให้บริการในใบขอ  
ใช้รถยนต ์

5.ผู้รับผิดชอบ(เจ้าหน้าที่พัสดุ) ประสานหัวหน้างานยานพาหนะ
รับทราบ 

6.เสนอผู้ควบคุมการใช้รถรับทราบ 

7.เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลลับแลอนุญาตการใช้รถ 

8.พนักงานขับรถยนต์เบิกรับกุญแจรถยนต์ที่งานพัสดุ 

9.พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คความพร้อมใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ก่อนออกปฏิบัติงาน 
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การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง 
ให้สามารถใช้งานได้ทนนานและรักษาคุณภาพชีวิตผู้ขับขี่รถยนต์ 

 

ขอแนะน ารายการที่ควรตรวจเช็คดังนี้ 

1. น้ าหล่อเย็น ควรให้น้ าหล่อเย็นอยู่ในระดับเต็ม(Full) อยู่เสมอ ควรตรวจเช็คขณะดับเครื่องยนต์และ  
    เครือ่งยนต์เย็นลงแล้ว 
2. ระดับน้ ามันเครื่อง ควรเชค็ ระดับน้ ามันเครื่องโดยใช้ก้านวัดระดับน้ ามันเครื่อง เพ่ือความ 
     ถูกต้อง ควรตรวจเช็คขณะเครื่องยังร้อนและวัดหลังจากดับเครื่อง 2-3 นาที เพ่ือให้น้ ามันเครือ่งไหลลง 
     ด้านล่างก่อน โดยดึงก้านวัดออก และเช็คน้ ามันเครื่องที่ติดปลายก้านวัดด้วยผ้า จากนั้นเสียบก้านวัด 
     น้ ามันเครือ่งกลับคืนดึงก้านวัดออกมาอีก ครัง้ แล้วตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่องที่ปลายก้านวัด ถ้า 
     น้ ามันเครือ่งอยู่ระหว่างเอฟ (F) และแอล(L) ถือว่าน้ ามันเครื่องอยู่ระดับปกติ ทัง้นี้ ไม่ควรเติมน้ ามันเครื่อง 
     มากเกินไป จะท าให้เครื่องยนต์เสียหายได้ และควรตรวจเช็คระดับน้ ามันเครื่องครั้งหลังเติมน้ ามันเครื่อง 
3. ด้านน้ ากลั่น แบตเตอรี ควรให้น้ ากลั่น แบตเตอรี อยู่ในต าแหน่งระหว่างสูง และต่ า 
    (UPPER/LEVEL) ไม่ควรเติมเกินกว่า เพราะน้ ายาอิเลคโทรไลท์ึึ่งเป็นสารละลายกรดึัลฟูริค จะเจือจาง 
    ประสิทธิภาพการท างานจะลดลง หรือน้ ายาอิเลคโทรไลท์อาจกระเด็น ออกทางรูระบายไอไปกัดกร่อนชิ้นส่วน 
    ต่างๆ ได้ ควรปิดฝาช่องเติมน้ ากลั่นให้แน่นรวมทั้งยึดขัว้บวกลบและแบตเตอรีให้แน่น                           
4. ระดับน้ ามันเบรก ควรตรวจเช็ค ทีก่ระปุกน้ ามันเบรกทีมีค าว่ามากและน้อย( MAX และ MIN)  
    น้ ามันเบรกควรอยู่ที่ระดับมาก( MAXX อยู่เสมอ อนึ่ง สาเหตุทีน่้ ามันเบรกลดลง ได้แก ่การรั่วออกจาก 
    ระบบเบรก และการสึกของผ้าเบรก ปกติน้ ามันเบรกจะลดลงน้อยและช้ามาก หากลดลงอยากรวดเร็ว ควร 
    น าเข้าศูนย์บริการรถเพ่ือตรวจ เช็ค 
5. ระดับน้ ามันคลัทช์ ควรตรวจเช็คท่ีกระปุกน้ ามันคลัทช์ ทีม่ีค าว่ามากและน้อย( MAX และMIN) น้ ามันคลัชท์ 
    ควรอยู่ทีร่ะดับมาก(MAX) เสมอ หากน้ ามันคลัทช์ในกระปุกลดต่ าลง ควรน าเข้าศูนย์บริการรถ เพ่ือตรวจเช็ค 
6. ระดับน้ ามันเกียร์ออโต (AUTO) ควรตรวจเช็คขณะเครื่องยนต์ท างานอยู่ โดยดึงก้านวัดน้ ามันเกียร์ออโต 
    (AUTO) เช็คน้ ามันเกียร์ที่ติดปลายก้านวัดด้วยผ้า และเสียบก้านวัดคืนที่เดิม ดึงก้านวัดออกมาอีกครั้ง เพ่ือ 
    ตรวจระดับน้ ามันเกียร์ถ้าน้ ามันเกียร์อยู่ที่ขีดระดับเอฟ(F) ถือว่าอยู่ในระดับปกติ 
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7. ระดับน้ ามันเพาเวอร์(POWER) ควรตรวจเช็คขณะเครื่องยนต์ท างานอยู่ โดยหมุนฝาปิด 
    กระปุกน้ ามันเพาเวอร์ (POWER) ก้านวัดจะติดอยู่กับฝากระปุกน้ ามันเพาเวอร์(POWER)จะมีค าว่าร้อนและ 
    เย็น(HOT และ COLD) คนละด้าน ถ้าวัดขณะที่เครื่องยนต์เย็นอยู่ให้ดูด้านเย็น(COLD)หรือถ้าวัดขณะเครื่อ 
    ร้อนให้ดูด้านร้อน(HOT) ถ้ารุ่นใหม่ให้ดูที่กระปุกน้ ามันเพาเวอร์(POWER) เป็นพลาสติกใส มีค าว่าร้อน( HOT) 
    และเย็น( COLD) อยู่คนละด้าน จะมีขีดระดับมาก( MAX) และน้อย(MIN) อยู่ด้วย น้ ามันเพาเวอร์ 
    (POWER) ควรอยู่ระดับมาก(MAX) เสมอ 
8. ตรวจเช็คสภาพสายพาน ถ้าพบรอยแตกเกิดข้ึน ควรเปลี่ยนเนินๆ เพ่ือใช้รถได้อย่างปลอดภัย และควรตรวจดู 
    ความตึงด้วย โดยใช้นิ้วกดลงตรงกลางบนสายพาน ระหว่างมู่เล่ทั้งสองข้าง ถ้ากดลงได้ประมาณ 10 มม. ก็ 
    พอใช้ได้ หรือจะให้ช่างที่ช านาญตรวจสอบ 
9. ตรวจเช็คสภาพในห้องเครื่อง โดยมองรอบๆ ภายในห้องเครื่อง สังเกตสิ่งผิดปกติตรวจเช็คความเรียบร้อย 
    ต่างๆ 
10. ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือน าเข้าศูนย์บริการเพื่อ 
      ตรวจเช็ค 
11. ตรวจเช็คท่ีปัดน้ าฝน ึ่ึงอาจช ารุดเสื่อมสภาพจากสาเหตุต่างๆ เช่น สึกหรอ ใบปัดน้ าฝนสกปรก ยางใบปัด 
      น้ าฝนแข็งตัว การยืดหยุ่น น้อยลง ใบปัดน้ าฝนมีอาการสัน หรืออาการอ่ืนๆเป็นต้นควรเปลี่ยนยางปัดน้ าฝน 
      ใหม ่
12. ตรวจเช็คสภาพลมยาง ควรตรวจเช็ค สภาพลมยางอยู่เสมอๆ โดยใช้ความดันลมยางที่เหมาะสม ตามท่ี 
      ผูผ้ลิตก าหนด และควรตรวจเช็ค ขณะที่ยังไม่ใช้งานรถ ถ้าลมยางมีสภาพอ่อนผิดปกติ ควรตรวจสอบสภาพ 
      ทัว่ไป รอย แตก การสึกหรอ เช่น เติมลมมากเกินไปจะสึกเฉพาะตรงกลางหน้ายาง ลมยางอ่อนเกินไปจะสึก  
      เฉพาะขอบยาง 2 ข้างหรือด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้น ควรปรึกษาช่างผู้ช านาญ ควรตรวจเช็ค 
      ช่วงล่าง และตัง้ศูนย์ถ่วงล้อ หรือถ้ายางหมดสภาพเนื้อยางจะแข็งมาก 
 
 
ข้อควรระวังในการดูแลรักษารถยนต์ 
1. ระมัดระวังอย่าให้มือ เสื้อผ้า วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เข้าใกล้ใบพัด และ 
    สายพานขณะที่เครื่องยนต์ ท างาน หลังใช้งานให้ระวังอย่าสัมผัสเครื่องยนต์ หม้อน้ า ท่อไอเสีย ึ่ึงยังมี 
    ความร้อนสูงอยู่ 
2. อย่าสูบบุหรี่ใกล้น้ ามันเชื้อเพลิง ระวังอันตรายจากน้ ากรดและไอน้ ากรดจากแบตเตอรี การ 
    เข้าใต้ท้องรถไม่ควรมีแม่แรงรองรับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ควรมีขาต้ังรองรับร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัย 
3. ควรมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตา ึ่ึงอาจมีของตก หล่นหรือมีการพ่นละอองของเหลว ทัง้อยู่ 
    บนตัวรถหรือใต้ท้องรถ 
4. ระมัดระวังการเติมน้ ามันเบรก ึ่ึงเป็นอันตรายต่อดวงตา ท าลายสีรถได้ หากน้ ามันเบรก 
    กระเด็นเข้าตาหรือสีรถ ให้ล้างด้วยน้ าสะอาดทันที 
5. สายแบตเตอรีและสายไฟจุดระเบิด กระแสไฟมีแรงดันสูงมาก ระวังอย่าให้มีการลัดวงจร 
6. ตรวจสอบทุกครั้งว่าไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ตกค้างในห้องเครื่องยนต์ ก่อนปิดฝา 
    กระโปรงรถ หากน้ ามันต่างๆ หกรดโดนชิ้นส่วนรถยนต์ ให้รีบล้างออกโดยน้ าสะอาด ป้องกันความเสียหาย 
    ไม่ควรเติมน้ ามันเกียร์อัตโนมัติมาก เกินไป ระบบเกียร์อาจเสียหายได้ และไม่ควรเติมน้ ามันพวงมาลัย 
    เพาเวอร์มากเกินไป พวงมาลัยเสียหายได้ 
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7. ควรเติมน้ ามันเบรกให้ตรงกับระบบเบรกของรถ หากมนี้ าหรือความชื้นปน น้ ามันเบรกจะเสื่อมคุณภาพได้ 
8. กรณีระดับน้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ต่ า อาจเกิดการรั่วในระบบ ควรน ารถเข้ารับการ 
    ตรวจสอบระบบพวงมาลัยเพาเวอร์โดยเร็ว 
9. ไม่ควรหมุนพวงมาลัยเพาเวอร์จนสุดค้างไว้ ทัง้ทางด้านึ้ายหรือขวา ึ่ึงจะท าให้แรงดันสูง 
    อาจท าให้ระบบลูก ยาง ท่อยาง ลูก น้ าท่อยาง เกีย่วข้องกับระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ ฉีกขาดหรือแตกได้ 
10. การเติมน้ าฉีดกระจก เมือ่ตรวจพบระดับน้ าพร่อง ควรเติมน้ าผสมน้ ายาเช็ดกระจก 
      เล็ก น้อยช่วยท าความสะอาด ได้ดีขึน้ ควรตรวจสภาพถังน้ าด้วย เมือ่ไม่พบรอยรั่ว ค่อยลองฉีดน้ าล้าง 
      กระจกอนึ่ง สายยางอาจหลุดหรือฉีกขาด ควรตรวจเชค็ ต้ังแต่การล าเลียงน้ าจากถังน้ าผ่านมอเตอร์ปั้มน้ าไป 
      จนถึงหัวฉีด หรือหัวฉีดน้ าอุด ตัน จากการที่มีฝุ่นละอองอุดตันหัวฉีดน้ า อาจน าเข็มหรือเหล็ก แหลมแทง 
      ผ่านรูฉีดน้ าหากสิ่งอุดตันยังไม่ออก อาจน าหัวฉีดทั้งหัวไปต้มในน้ าร้อน เพ่ือละลายสิ่งทีอุ่ดตัน นอกจากนี้  
      อาจเกิดจากมอเตอร์ช ารุดจากร้อนจัดทีกดฉีดน้ า กรณีน้ าในถังแห้งมีน้อยหรือหมดอายุ 
11. น้ ากลั่น แบตเตอรี ถ้าแถบบาร์สีขาวสูงเกินไปให้ดูดน้ ากลั่น ออก อาจท าให้น ากลั่น ล้นได้ 
      ขณะท าการชาร์จ หรือใช้วิธีเปิดฝาจุก ให้น้ ากลั่น ในเึลล์แบตเตอรีมีระดับสูงกว่าแผ่นธาตุภายใน ประมาณ 
      1 เึนติเมตร ถ้าน้อยกว่าให้เติมน้ ากลั่น ไปอยู่ระดับที่ประมาณ 1 เึนติเมตร ไม่ควรเติมน้ าหรือสิงอ่ืนลงใน 
      แบตเตอรี ขณะชาร์จ ไมควรให้มีประกายไฟบริเวณท่ีชาร์จ จะท าให้แก๊สที่เกิดขึ้นติดไฟได้ สถานที่ชาร์จควร 
      เป็นที่ร่ม สะอาด อากาศ ถ่ายเทสะดวก หลังจากชาร์จแล้ว ควรพักแบตเตอรีประมาณ 1ชั่วโมง ก่อนใช้งาน 
      เพ่ือให้ระดับความร้อนแบตเตอรี ลดลง นอกจากนี้ ควรรักษาความสะอาดขั่ว ฝาและรอบๆ ให้แห้ง อยู่ 
      ตลอดเวลา ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดข้างบนให้สะอาด ไม่ให้น้ าเข้าไปในตัวแบตเตอรี 
 
 
เทคนิคบางประการทีควรทราบไว้ในการขับรถยนต์ 
1. กรณีฝนตก โดยเฉพาะฤดูฝน ฝนทีต่กช่วงแรกๆ ถนนจะลื่นมากที่สุด ต้องเพ่ิม ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

1.1 การเช็คผ้าเบรก หากมีเสียงดังขณะเบรก หรือเบรกไม่ค่อยอยู่ ผ้าเบรกอาจ 
      เสื่อมสภาพให้ด าเนินการตรวจเช็คและเข้าศูนย์บริการเปลี่ยนผ้าเบรก 
1.2 ใบปัดน้ าฝน ควรเปลี่ยนหากรีดน้ าไม่หมด ไม่เรียบ มีเสียงดัง ใบปัดน้ าฝนอาจ 
      เสื่อม ควรฉีดน้ าล้างกระจกทุกครั้งก่อนปัดน้ าฝนเพ่ือล้างฝุ่นหรือเศษโคลนที่เกาะอยู่ 
1.3 การเช็คลมและสภาพยาง ไม่ให้อ่อนหรือแข็งจนเกินไป จะทรงตัวในฤดูฝน 

                ล าบากและไม่ให้ดอกยางสึกหรอเกินไป ึ่ึงจะเบรกไม่อยู่ 
1.4 วางแผนการเดินทาง ใช้เวลาให้น้อยที่สุด ตรวจเส้นทางจราจร หาทางลัด 

                หลีกเลี่ยงรถติด น้ าท่วม และเตรียมเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ 
1.5 ขับรถให้ช้าลง ไม่ใช้ความเร็วสูงเกินไป ระวังการเข้าโค้ง ไม่แตะเบรกกะทันหัน 

                 ควรเว้นระยะห่างไม่ใกล้คันหน้ามาก หากเบรกไม่อยู่ควรเบรกย้ าๆ จะช่วยให้รถหยุด หากฝนตก 
                 หนักให้หยุดรถในที่ปลอดภัย หากจอดไหล่ทางให้ห่างถนนให้มากที่สุดและเปิดไฟฉุกเฉินไว้ 

1.6 เมือ่เกิดการลื่นไถล ให้เหยียบเบรกอย่างมันคง ระดับความหนักสม่ าเสมอ ควบคุม 
      พวงมาลัยให้มัน่คงอยู่ในทิศทางที่ไถลไป 
1.7 ขณะขับรถและฝนตกหนัก ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉิน อาจจะท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

                 ต่างๆ ได้ อันเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ 
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1.8 ประคองพวงมาลัยให้มัน่คง เมือ่คาดว่าจะเจออแอ่งน้ าบนถนน รถจะสะบัดได้ 
1.9 ควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีน้ าท่วม หากจ าเป็นจะต้องผ่าน น้ าควรไม่ท่วมสูงมากโดยปิดแอร์หรือปุ่ม  

A/C 
1.10 หากอ่อนล้าจากการขับรถในการเดินทางไกล ให้หยุดพักทุกๆ 2-3 ชั่ว โมง หรือทุกๆ 100 
        กิโลเมตร เพ่ือพักผ่อน 

2. กรณีเบรกแตก ปัจจุบันระบบเบรกจะเป็นระบบไฮดรอลิกท างานด้วยน้ ามัน หากขัดข้องอาจท าให้เบรกช ารุด 
    หรือเบรกแตกได้ จึงมีข้อแนะน าในเบื้องต้นดังนี้ 

2.1 การตัง้สติ คิดให้รวดเร็ว มองหาทาง หากถนนมีช่องว่างให้ชิดึ้ายทันที 
2.2 การลดคันเร่งและลดความเร็ว เป็นการหน่วงเครื่องยนต์ให้ช้าลง ช่วยให้ลด 
      ความเร็วได้ โดยเหยียบคลัทช์ ลดต าแหน่งเกียร์ลง ระบบเกียร์อัตโนมัติใช้วิธีกดปุ่ม Overdrive on 
      หรือสับเปลี่ยนต าแหน่งเกียร์จาก D มาเป็น 3 ห้ามเปลี่ยนเป็น L จะท าให้เครื่องยนต์พัง 
2.3 จับพวงมาลัยให้มัน่คง น ารถจอดชิดึ้ายเข้าข้างทาง ให้บีบแตรหากมีรถกีดขวางให้สัญญาณและ 
      อาจเปิดไฟฉุกเฉินด้วย อาจมีการใช้เบรกมือ ได้ด้วย ค่อยๆ ดึงขึน้จนสุด ช่วยลดความเร็วได้ 
2.4 การลงทางลาดชัน ต้องลดความเร็ว ลดเกียร์ต่ าลง งดใช้เบรกมือจนกว่าจะถึงความชันน้อยลง จะ 
      ไม่เกิดความร้อนมากเกินไป 
2.5 การดูแลไม่ให้เบรกแตก มีข้อแนะน าเบื่องต้นที่ควรทราบ ได้แก่ น้ ามันเบรกจะต้องมีคุณภาพดี ึ่ึง  
      น้ ามันเบรกจะเป็นตัวกลางการถ่ายทอดก าลังการเหยียบเบรกเข้าไปในระบบห้ามล้อทัง 4 ล้อ เพ่ือ 
      ลดความเร็วของรถลง นอกจากนี้ น ามันเบรกจะเป็นตัวหล่อลื่นส่วนต่างๆ ในระบบเบรก ป้องกัน 
      การสึกหรอ ไม่เป็นอันตรายต่อโลหะ ลูกยางใดๆ น้ ามันเบรกยังคงสภาพได้นาน ไม่ระเหยง่าย ทน 
      ต่อแรงดันอย่างต่อเนื่องและจุดเดือดสูงจะระเหยยาก จึงให้ผู้ขับรถหรือดูแลรถหมั่น ตรวจเช็ค 
      ระดับน ามันเบรกอยู่เสมอควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 1-2 ปี แม้จะไม่มีการรั่วึึมหรือลดระดับ ไม่ควรใช้ 
      ต่างยีห้อหรือต่างมาตรฐานมาผสมกันอาจเกิดปฏิกิริยาทางเคมี หากต้องการเปลี่ยนยีห้อหรือใช้ 
      มาตรฐานสูงขึ้น ควรล้างระบบก่อน 

3. กรณียางระเบดิ มีข้อแนะน าเบื้องต้นพึงปฏิบัติ ได้แก่ มือทัง้สองข้างจับพวงมาลัยอย่างมั่นคง ถอนเท้าออก 
    จากคันเร่ง ต้ังสติให้หมัน ส่องกระจกหลังทุกบานเพ่ือระวังรถคันที่ตามมา แตะเบรกเบาๆ ถี่ๆ  เพ่ือป้องกันรถ 
    หมุน ห้ามเหยียบคลัทช์เด็ดขาดึึ่งจะท าให้รถไม่เกาะถนนและเสียหลัก บังคับยากห้ามดึงเบรกมือเด็ดขาดจะ 
    ท าให้รถหมุน เมือ่ความเร็วลดลงให้สัญญาณเลี้ยวเข้าข้างทางชิดึ้าย ข้อสังเกตกรณียางระเบิดเมื่อล้อใด 
    ระเบิดรถจะแฉลบไปด้านนั้นและสะบัดกลับ สลับไปมา ดังนั้น ควรขับรถให้อยู่ภายในอัตราที่ก าหนด 
4. กรณีรถตกน้ า เมือ่เกิดอุบัติเหตุและรถตกน้ า รถจะค่อยๆ จม ต้องตั้งสติให้มั่นคง ปลดเข็มขัดนิรภัยออก อย่า 
    ออกแรงใดๆ เป็นการสงวนการใช้อากาศหายใจที่มีจ ากัด ยกศีรษะให้สูงเหนือระดับน้ าทีค่่อยๆ เพ่ิม ปลดล็อก 
    ประตูทุกบาน หมุนกระจกให้น้ าไหลเข้าตัวรถเพ่ือปรับความดันให้เท่าภายนอก จะเปิดประตูได้ง่ายๆ เปิด 
    ประตูให้กว้างและออกจากตัวรถ จากนั้นให้ลอยตัวขึ้น เหนือน้ า ลองเปา่ปากให้ทราบฟองอากาศว่าไปทิศทาง 
    ใดแล้วว่ายตามฟองอากาศ จะไม่หลงน้ า 
5. การขับรถลงเขา ไม่ควรเหยียบเบรกตลอดเวลาหรือเลียเบรก ึ่ึงจะท าให้ผ้าและจานเบรกร้อน เกาะจับกัน 
    ส่งผ่านความร้อนไปยังน้ ามันเบรก ท าให้น้ ามันเบรกเดือดเพราะอุณหภูมิสูง จนอาจกลายเป็นไอ ระบบ 
    ไฮดรอลิคทีjช่วยแรงกดไปบนผ้าเบรก สู่จานเบรก จนไม่สามารถท างานได้ ึ่ึงช่างรถเรียกว่า เบรกเฝด หรือ 
    เบรกลื่นหรือเวเปอร์ล็อค (Vapor Lock) ท าให้รถไม่หยุดและท าให้ตกเขาได้ดังนั้น ต้องให้ความส าคัญของ 
    แรงต้านจากเครื่องยนต์ เกียร์ เฟืองท้าย ใช้ประโยชน์ช่วยชะลอความเร็ว โดยการใช้เกียร์ต่ า 1, 2 ในรถเกียร์ 



-6- 

 

 ธรรมดา และใช้เกียร์แอล (L) ในรถเกียร์อัตโนมัติ ทีเ่รียกเอนจินเบรก จะช่วยให้รถชะลอความเร็วลง เสียการ
ทรง ตัวน้อย แบ่งเบาภาระจานเบรก มีเวลาระบายความร้อนจากผ้าเบรก จานเบรก และน้ ามันเบรก ท าให้รถ
เคลื่อนที่อย่างคงท่ี ข้อค านึงหากทางลาดชันมากและระยะทางยาว เครือ่งยนต์ต้องท างานในรอบสูงๆ ต่อเนื่อง 
อาจท าให้เครื่องยนต์ร้อน น้ ามันเกียร์ก็เกิดความร้อนสูง เกียร์อาจสึกหรอได้ ต้องใช้เบรกเข้าช่วยสลับกันไปเป็น
ระยะๆ ช่วยลดการสึกหรอและเพ่ิม ความปลอดภัยมากขึ้นการเหยียบเบรกเป็นระยะดังกล่าวจะช่วยลดภาระ
เครือ่งยนต์ได้ด้วย เมือ่เครื่องยนต์รอบสูงเครื่องจะร้อนและเสียงคราง อาจกดน้ าหนักเท้าลงเบรกเพ่ือลดเสียง
ครางเครื่องยนต์ ความเร็วรถชะลอช้าลงเสียงเครื่องยนต์ลดลง หากยังมีเสียงครางของเครื่องยนต์อยู่ก็ให้ปฏิบัติ
ข้างต้นสลับไปมา ในขณะที่มือทั้งสองข้างจับประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคง หากมกีลิ่นไหม้จากผ้าเบรก
หรือคลัทช์ ให้จอดรถเพ่ือระบายความร้อนก่อนเดินทางต่อไป ทัง้นี้ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ 
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จัดท าโดย  
คณะท างานตรวจสอบและจัดท าค าแนะน าตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค ำน ำ 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป   
มีเหตุผลในการประกาศใช้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุก
แห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้
ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตน ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานบริการประชาชน ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบและจัดท า
ค าแนะน าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เ พ่ือท าหน้าที่
จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จัดท าคู่มือประกอบการด าเนินงาน และก าหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการนี้ คณะท างานฯ ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้
จัดท า “คู่มือประกอบการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  2560” เ พ่ือให้ส่ วนราชการ  รั ฐวิ สาหกิจ  และองค์การมหาชนในสั งกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับหลักการ “คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได”้  
   
 

คณะท างานตรวจสอบและจัดท าค าแนะน า 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ซ กฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก ฌ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก ญ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322  ลงวันที่ 24 
สิงหาคม2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
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 ภาคผนวก ฎ หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
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ภาคผนวก ฏ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
     ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันที่ 4  

       กันยายน 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดท าไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ 

ภาคผนวก ฐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8  

  กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระท า 
ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผล
ย้อนหลัง  

ภาคผนวก ฑ  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8  

  กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจ าเป็น
ต่อเนื่อง 
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แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง     
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บทท่ี 1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
1. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 132 
มาตรา) เริ่มใช้บังคับวันที่ 23 สิงหาคม 2560  

1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(10 หมวด 223 ข้อ)  
1.4 ประกาศ 

 ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก-ค  
 
 

2.  การจัดซื้อจัดจ้างและประเภทของพัสดุ 
 2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2.2 พัสดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
 (1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า” นั้น 
 (2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขน 
 (3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก สร้างอ่ืนใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนใดที่มีลักษณะท านองเดียวกันกับ
อาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น โดยที่ 

อาคาร  หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร            
ที่ท าการโรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน  
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า
หอถังน้ า ถนน ประปาไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น เครื่องปรับอากาศ  
ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน 
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 สาธารณูปโภค  หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคมการระบายน้ า  การขนส่งทางท่อ  ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง  หรือการอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
 (4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร ์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม      
การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(6) การด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 2.3 การบริหารพัสด ุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสด ุ
 
3. การใช้บังคับเกี่ยวกับงบประมาณ 
 หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

3.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ  

3.2 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

3.3 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  
3.4 เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วน

ท้องถิ่นตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  
3.5 เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
4. หน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

4.1 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน) 
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4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
ก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

4.3 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
5. การมอบอ านาจ  

5.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่   
ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยค านึงถึงระดับ ต าแหน่งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ  และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไป
ไม่ได้  

5.2 การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
5.1.1  กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด

จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้น      
ทราบด้วย 

5.1.2 กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (5.1.1) จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้นแล้ว 
 5.3 การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบหรือค าสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือ
ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดเรื่องการมอบอ านาจ
และการมอบอ านาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

5.4 เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอ านาจในการ        
สั่งการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนา
หลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง 

5.5 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใดจะมอบ
อ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระท าได้  โดยให้ผู้มอบอ านาจ      
ส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
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6. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง และองค์ประกอบคณะกรรมการ 
 6.1 ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะ กรรมการ  
ซื้อหรือจ้างขึ้น  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

6.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

6.1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
6.1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.2 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

6.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ     
อย่างน้อย 2 คน ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ 

6.4 ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตาม    
วรรคหนึ่ง 

6.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน
ซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

6.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้
ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วย   
ทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธาน
กรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน  

6.8 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ     
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 



5 
 

 6.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้
ด้วยประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  
และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
 
7. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 7.1 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่     
หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อ    
ผู้ยื่นข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 

7.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าที่ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
7.2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

7.2.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 7.2.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

7.2.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน 7.2.1 

7.2.4 เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่
ก าหนดในระเบียบนี้ 
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8. หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้  

8.1 คุ้มค่า หมายถึง พัสดุ ต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน ราคาเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
 8.2 โปร่งใส หมายถึง ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่าง  เป็นธรรม 
มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาทีเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อ เสนอ 
มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และ มีการ เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ในทุก
ขั้นตอน 
 8.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า  ก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 8.4. ตรวจสอบได้ หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 
9. คณะกรรมการ ตามที่แต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
 9.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าที่ ก าหนดเสนอ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 
 9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ปรับปรุง
แก้ไขปัญหา ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 9.3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  มีหน้าที่ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดราคากลาง 
 9.4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  มีหน้าที่ ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตก าหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม 
 9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน  มีหน้าที่ พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
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บทท่ี 2 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

การจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่การจัดท าประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท ารายงานขอซื้อ   
ขอจ้าง จนกระทั่งการตรวจรับพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพที่ 2-1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เริ่ม 

จัดท าและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ    
หรือแบบรูปรายการ 

การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

การท าสัญญา/ข้อตกลง 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุ 

การบริหารพัสดุ 

 เสร็จสิ้น 
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1.  การจัดท าและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
       1.1  เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง    
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    
เพ่ือขอความเห็นชอบ  
 1.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1  ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  
 1.2.2  วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ  
 1.2.3  ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง  
 1.2.4  รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
 1.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ 1.1 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง     
ในโครงการนั้นได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ไม่ต้องจัดท าแผน  
  1.3.1 กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ 
 1.3.2 กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ
จ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด 
  1.3.3 กรณีท่ีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
  1.3.4 กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
 1.4  หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน  เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้
ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 
 1.5  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามข้อ 1.3  
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2. การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
 2.1 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที ่ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
 2.1.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
 2.1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 2.1.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
 2.1.5 ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 2.1.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
 2.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 2.1.8 ข้อเสนออ่ืนๆ  เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ  ที่จ าเป็นในการซื้อ   
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
 การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้หรือกรณี
มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนด      
ในกฎกระทรวง  ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น    
จะท ารายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
 2. 2 ในการซื้อท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
 2.2.2 รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อท่ีและท้องที่          
ที่ต้องการ 
 2.2.3 ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
 2.2.4 ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ  
3 ราย 
 2.2.5 วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 

2.2.6 วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
2.2.7 ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ 
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 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 
 
3.  การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง 
 3.1  การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐ
ค านึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  
เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  
ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได ้
 3.2 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 
 3.3  เพ่ือให้การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือ
รายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมจัดท าข้ึน 
 3.4  ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
จะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะด าเนินการจ้างตาม
ความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 
 3.5 องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ี
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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4. การจัดท าและเปิดเผยราคากลาง 
 หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง 
ก าหนดว่า “ในกรณีที่หน่วยของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลางตามแบบตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 7 
ประเภท.....” ดังนี้ 
 4.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 4.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 
 4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ออกแบบ 
 4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่
ปรึกษา 
 4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
 4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
  
5. วิธีการซื้อหรือจ้าง 
 การจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ อาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 
 5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ  กระท าได้ 3 วิธ ีดังนี้ 
  5.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่
ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่
ก าหนดไว้ในระบบ e – catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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 (1) การเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคา ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
ราคาเกิน 500,000 บาท  
 (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุ      
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท 

 การจัดท าเอกสารวิธี e – market ดังนี้ 
 (1) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตาม

ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 
        (2) การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความ

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว้
ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 (3) การก าหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

  ขั้นตอน วิธี e –market 
 (1) เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง  ใบค าขอเสนอราคา  ร่างประกาศ  

และร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e –market 
 (2) จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 การเสนอราคาวิธี e –market 
 (1) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถ้าเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง  ด้วยวิธี  e –market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน /กรมบัญชีกลาง  
และปิดประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไข 
 (2) กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย /ผู้ให้บริการ /      
ผู้รับจ้างที่ลงทะเบียนในระบบ  e –GP และมีสินค้าหรือบริการในระบบ  e –catalog ที่มีความ
สอดคล้องกับที่หน่วยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e –GP 
 (3) ก าหนดวันเสนอราคาก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
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 การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 (1) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายให้เสนอความเห็นให้ซื้อ /จ้าง จากรายที่เสนอ
ราคาต่ าสุด กรณีมีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาในล าดับแรก 
 (2) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว ดังนี้  
    - พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ     
ให้เสนอความเห็นให้รับราคา  
 - พิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และด าเนินการใหม่  หรือใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  
 (3) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา 
 - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อยกเลิก  และด าเนินการใหม่  หรือ
ใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
 กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ /จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 
 (1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา  หากต่อรองราคาแล้ว  
ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ  10 ของวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ  10 
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
 (2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมา
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยผ่านใบเสนอราคา  หากรายต่ าสุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ  10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  
ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
 (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ  
 - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและ
ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน 
  (2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ชี้แจง ดังนี้ 
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                               - เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุก
รายทราบและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน 
 - ไม่เห็นชอบ  ยกเลิกในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไข
ตามท่ีก าหนด ให้ยกเลิก 
 (3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้
เสนอราคา รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก  หรือพิจารณา  
ผู้เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
 

5.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมี
วงเงินเกิน  500,000 บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า           
(e –catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding :           
e –bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 การจัดท าเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e –Bidding 
 (1) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 
 (2) การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่  ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามท่ีก าหนดไว้
ในแบบ และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่าวไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 (3) การก าหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จ้างโดยก าหนดเป็นวัน  เวลา ท าการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
 (3) การจัดหาที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่
เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง  หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด  

 (4) กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดท่ีก าหนดให้ต้องมีเอกสาร
หรือรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบ  
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หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่น
ข้อเสนอในการน าเข้าระบบให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดนั้น
พร้อมสรุปจ านวนเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ง  ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  
โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ  พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี) ก ากับในเอกสาร
หรือรายละเอียดนั้นด้วย 
 (5) การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง              
หรือทดสอบหรือน าเสนองาน  หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง  ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็น
วันใดวันหนึ่งภายใน  5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการ
วันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกว่า  1 วันได้ แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่
เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
 การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) การจัดหาพัสดุ  มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท    
ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ  ที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมี
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
 (2) การจัดหาพัสดุ  มีราคาเกิน  5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการน าร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ  วิจารณ์ หรือมี
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (3) การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ  เผยแพร่ทางเว็บไซต์
หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เพ่ือให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ 
 การประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารฯ ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ 
 กรณีท่ีมีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  พิจารณาว่า
สมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไข  เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้ว  ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
ปรับปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
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อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3 วันท าการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น
ทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

 (2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้ง  
ผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
 
ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) 

วงเงินที่จัดหา ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ 
(ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ 

ผู้ประกอบการเตรียมจัดทาเอกสาร 
เพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย) 

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 
เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 

 

- หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการ
ด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นแล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 
 - เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด     
โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคาหรือรับเอกสารการยื่นเสนอราคานอกเหนือจากกรณีที่ได้ก าหนดไว้ 

 หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
ผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
ต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร
หรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารเสนอราคา
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
 (3) คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด     
ก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า    
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด  ให้คณะกรรมการ
ตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียด    
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของ
รัฐก าหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท า ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ  
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 (4) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา  โดยเรียงล าดับผู้ที่
เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน 3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่
ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคา  ให้
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี 
 (5) จัดท ารายงานผลการพิจารณา  และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 
                                 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
                                (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
                                (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
                                (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
                  (6) เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง     
รายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น  แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
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ยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ  ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  แล้วเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 (7) กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือยกเลิกและด าเนินการใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่ง ให้
ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน  ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือ
จ้างใหม ่
 กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ /จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 
 (1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่าน
ระบบฯ เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอ
ราคาผ่านระบบฯ  แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละ  10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด  แต่ส่วนที่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ  10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  
ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ  เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่าน
ระบบฯ ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคา
ตามท่ีเสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ  10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(3) ถ้าด าเนินการตาม  (2) แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือขอเงินเพ่ิมเติม  หรือลดรายการ  ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน  
หากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  แล้วแต่กรณี ก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน      
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 



19 
 

(4) เมื่อราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้
คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพื่อ
ต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ  แล้ว ราคา
ที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ  10 ของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจาก    
ผู้ที่เสนอราคารายนั้น  
 (5) หากด าเนินการไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการใหม่  แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  แล้วแต่กรณีก็ได้   เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน  ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 
 (6) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา  และ    
ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e -mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ  และให้
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น 
 

5.1.3 วิธีสอบราคา  ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน  500,000 บาท แต่ไม่เกิน  
5,000,000 บาท  ให้กระท าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตท าให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย 
 

การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา 
(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือ

มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงาน  (TOR) หรือรายละเอียด   
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
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 (2) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศ    
เชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  การก าหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อ
หรือจ้างและประกาศเชิญชวนให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวันเวลาท าการเพียงวันเดียว และการก าหนดวัน เวลาการเปิด
ซองข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวัน เวลาท าการนับจากยื่นข้อเสนอ โดย ผู้มีหน้าที่ลงนามในการท าเอกสาร     
สอบราคาคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 (3) หน่วยงานอาจน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

 กรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ  เผยแพร่
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้น าความเรื่องการรับฟังความคิดเห็นวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (4) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างและ
ร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  โดยให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสาร
เพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย 
 (5) การให้หรือการขายเอกสารสอบราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ 
เฉพาะหรือรายละเอียดให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้น
จนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
 ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ            
ของหน่วยงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 (6) กรณีท่ีจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้หน่วยงาน    
ของรัฐก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบ
ราคาด้วยก่อนวันปิดรับซองสอบราคาหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีได้
ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัด ท าเป็นเอกสารสอบราคาเพ่ิมเติม      
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าบันทึกการชี้แจง
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
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(7)  ถ้ามีการด าเนินการตามข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลา 
การรับซอง และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วย  เมื่อถึงก าหนดวันยื่นซองสอบ
ราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันยื่นซองสอบราคา  

การยื่นซอง  
 (1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ 

 (2) ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรอง
เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริง       
ทุกประการ 
 (3) เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง 
 การรับซอง  
  (1) ระบุวันและเวลาที่รับซอง 
 (2) ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง 
 (3) ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา โดยพลัน 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) เปิดซองใบเสนอราคา  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  กรรมการ   
ทุกคนลงลายมือชื่อก ากับ 

 (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง  (ถ้ามี) และคัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารเสนอราคา
ครบถ้วน  
 (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (2) 
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา  และ จัด
เรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 
 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที ่
 

5.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ      เว้นแต่ใน
งานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
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 การด าเนินการ  
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างให้คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังนี้ 
 (1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่น
ข้อเสนอ พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 
  (2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึก
ซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ
ผู้ด าเนินการคัดเลือกโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อม
กับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
  (3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่น
ข้อเสนอ  เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่างตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมี
รายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมา
แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง
ภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ 
  (4) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการ    
ทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
แผ่นและให้น าความในระเบียบข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับกับการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ
เพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวน
เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบข้อ 56 โดยอนุโลม 
  (5) ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
หนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น 
และจะด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ถ้าปรากฏว่าราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง               
ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ด าเนินการตามระเบียบข้อ 57 หรือ
ข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
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  (6) ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไม่สามารถ
ด าเนินการตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพ่ือ
พิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดล าดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่น
ข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาท่ีเหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หากด าเนินการไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ด าเนินการใหม่โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ทั้งนี้ให้น าความในระเบียบข้อ 42 มาใช้บังคับกับ
การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม 
 
 5.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
   ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
                            (1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา  56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคา
จากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลง
เท่าท่ีจะท าได้ 
 (2) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว  และกรณี
ที่เป็นพัสดุที่มีความจ าเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อ
อันตราย และการด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
หรือเสียหาย  ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง     
มายื่นข้อเสนอหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคากลางหรือวงเงิน
งบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
 (3) กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว  ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  และราคาที่ต่ า
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กว่าหรือราคาเดิม  โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
 (4) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่าง
ประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56(2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 
 (5) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธี
ตามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่
เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคากลาง  หรือวงเงินงบประมาณ  หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
 - กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต  จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็น
การทั่วไป และมีวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลง
ราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
 - ส าหรับกรณีข้างต้นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ไม่อาจคาดหมายได้  และ
ด าเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้ว
รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 

5.4 การจ้างท่ีปรึกษา  
  ขั้นตอนส าหรับการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธีให้ด าเนินการดังนี้ 

 (1) การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง      
จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ซึ่งมี
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนด
ตามความเหมาะสม 
 (2) การจัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้าง       
ที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 (3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา  มี 4 คณะ ได้แก่ 
(1) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
(3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
 

การจ้างท่ีปรึกษา ท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
                       5.4.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  งานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจ าของหน่วยงานของรัฐ  หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  และมีที่ปรึกษาซึ่งท างานนั้นได้
เป็นการทั่วไป  โดยหน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอก าหนด 

รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีรายการ ดังนี้ 
 (1). เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา  

(2) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง  
(4) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

(5). วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 

(6) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา  
(7) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
(9) ข้อเสนออ่ืนๆ (เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ) 
เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน   

ของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไปได้ 
ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ 

ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้อง  และ

พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด และจัดล าดับ 
(2) กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด  ไม่เข้าท า

สัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดรายถัดไป 
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(3) กรณีที่มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียก
ที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่
เสนอราคาต่ าสุด 

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยรายงาน
ผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย 

  - รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา 
  - รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 

- รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
  - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 

- ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่
ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการ

ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา

ยกเลิก 

- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  70 (2) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตาม  70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน  ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตาม
ระเบียบฯ 

กรณีที่ปรึกษารายที่สมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง 
- แจ้งที่ปรึกษารายที่เห็นสมควรจ้างนั้นเพื่อต่อรองราคา 
- เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกัน 
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- เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือยกเลิก /ด าเนินการจ้าง
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่/ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ 

 
 5.4.2 วิธีคัดเลือก ใช้กับกรณีท่ีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ผลดี  หรือเป็น
กรณีท่ีเป็นงานซับซ้อน  หรือซับซ้อนมากหรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาจ านวนจ ากัด            ให้
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  3 
รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มีที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 

- ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  
- ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล       

ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
(2) ขั้นตอนการเชิญชวนให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษาฯ

ด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 
- ให้เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ    

ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึง  
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 

- เมื่อถึงก าหนดวัน  เวลาในการยื่นข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของ        
ที่ปรึกษาพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอ  และหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว     
ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพ่ิมเติม 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน  ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง       
ที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

- เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ของที่ปรึกษา  
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่างๆ  ของ  
ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ  แล้วคัดเลือกท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสาร
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ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วน  ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา  

- ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่
ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้  แต่จะให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่     
เสนอไว้แล้วมิได้  

    - ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข         
ที่หน่วยงานของรัฐ ได้ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

- คัดเลือกข้อเสนอที่ถูกต้อง จัดล าดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ

รัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้ คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด 
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้ 

คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

ในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดตาม  (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดับ 

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย
อนุโลม) 

กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการ

ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก  ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น  แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา

ยกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ

ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงาน  
ของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน  ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่  โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างท่ีปรึกษา 
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี

คัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพท้ัง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณา
และการให้น้ าหนัก ตามความในมาตรา 76 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
2. วิธีการบริหารและปฏิบัติงาน 
3. จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
5. ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
6. เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

- กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือดาเนินงานประจ าหรืองานที่มีมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 

- กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ
หรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพ
และด้านราคา มากที่สุด 

- กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซ่ึงได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด  

 
     5.4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง   ใช้กับกรณีท่ีใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผลดี  หรือกรณีมีวงเงินค่าจ้างไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนด          
ในกฎกระทรวง หรือกรณีจ้างที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่
ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  หรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว  หรือกรณีเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนที่
ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราคา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 

- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

(2) ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิน 
- ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา ตาม

แบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- เชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น 
- พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่

เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย

อนุโลม) 
การจ่ายเงินล่วงหน้า 
(1) ในกรณีมีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  

15 ของค่าจ้างตามสัญญา  และท่ีปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร  หรือหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ าประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น 

(2) กรณีจ้างส าหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 

การคืนหนังสือค้าประกัน  (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) 
ให้คืนหนังสือค้ าประกันให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงิน

ค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
 

5.5 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อก าหนดในการด าเนินการจ้าง 
(1) การขอความร่วมมือ  ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  

หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด  ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  อาจขอความร่วมมือ กับกรมโยธาธิการและผังเมือง           
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ 
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(2) ข้อห้ามการมีส่วนได้เสีย  ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญา  ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

  - มีความสัมพันธ์โดยตรงและมีความสัมพันธ์โดยอ้อม 
(3) คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย  และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และไม่

เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

 (4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ 
- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี

ประกาศ เชิญชวนทั่วไป 
- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี

คัดเลือก 
- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
- คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ขั้นตอนการด าเนินการจ้าง
ที่ปรึกษาทุกวิธี 

- จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด     

บุคคลหนึ่ง จัดท าร่างขอบเขตของจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
- จัดท ารายงานขอจ้าง 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ      

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการที่ระเบียบฯ ก าหนด 
- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ ที่เสนอ

แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้ 
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท าได้ 4 วิธี ดังนี้ 
5.5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป พร้อม

ประกาศเผยแพร่ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- ท ารายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

(2) ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่ 
- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ รายงานขอจ้างฯ แล้วให้

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ  
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  

- การให้เอกสารจ้างฯ  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จะให้ไปพร้อมกันกับ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ  เพ่ือให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับ
เอกสารจ้างฯ ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 

- ให้ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวันเดียว นับ
ถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่างๆ  ของ   
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่น
เอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วน  ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ  

- ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก           
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่
เสนอไว้แล้วมิได้  

- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐ ได้ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
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- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก
ที่สุด และจัดล าดับคะแนน 

- ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด     
ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพ
มากที่สุดในล าดับถัดไป  

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (ให้น าวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม) 

 
กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน

การคัดเลือกเพียงรายเดียว 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก  
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการ

ต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวน  ทั่วไป ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  เสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป  

กรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก  
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐเห็นว่าการจ้าง  โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้

ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  ตาม 82 (1) 
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่ หน่วยงานของรั ฐจะด าเนินการโดยวิธี  คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย     
เหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 

 
5.5.2 วิธีคัดเลือก ใช้กับงานท่ีมีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก  หรือใช้กับวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล  หรือกรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งหน่วยงานของรัฐ     ไม่มี
ข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดเบื้องต้นได้  โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก 
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น  

- ท ารายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ  
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- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือด าเนินการต่อไป 

(2) ขั้นตอนการเชิญชวน ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 
- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ  

ต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า  3 รายโดยให้ค านึงถึง
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 

- เมื่อถึงก าหนดวัน  เวลาในการยื่นข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของ          
ผู้ให้บริการพร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอ  และหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพ่ิมเติม 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่างๆ  ของ   
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และ        
ยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วน  ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ  

- ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก           
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดก็ได้ แต่จะให้รายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  

- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐ ได้ก าหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อรายนั้น 

- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก
ที่สุด และจัดล าดับคะแนน 

- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด  ให้
คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดในล าดับถัดไป  

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย
อนุโลม) 
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กรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก  
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลสมควรที่จะ

ด าเนินการต่อไป  โดยไม่ต้องยกเลิก  ให้คณะกรรมการ  ต่อรองเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้น  แล้ว เสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป  

กรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา

ยกเลิก  
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐเห็นว่าการจ้าง  โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ

ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม  มาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงาน    
ของรัฐ จะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน  ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท า
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ  

5.5.3 วิธีเฉพาะเจาะจง  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง  ซึ่งเคย
ทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานขอจ้างฯ 
- แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

(2) ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิน 
- ให้คณะกรรมการจ้างฯ  จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการ  ตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น 
- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  

ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย

อนุโลม) 
5.5.4 วิธีประกวดแบบ  เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ  เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด  เพ่ือออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนที่ก าหนดตามกฎกระทรวง 
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ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างฯ พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
(2) ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่าน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอความเห็นชอบแล้วจึงด าเนินการต่อไป 
(3) ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบในระบบเครือข่าย

สารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศด้วย เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 

(4) การให้เอกสารการจ้างฯ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จะให้ไปพร้อมกับการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ 

เมื่อถึงก าหนดวัน  เวลาการเปิดซอง  ให้คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกท่ีถูกต้อง  ครบถ้วนและให้คัดเลือกผู้ที่เสนอ
แนวความคิด  ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด  และจัดล าดับไว้ให้คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่
ขั้นตอนที่ 2 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ 
(1) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด  จะต้องพัฒนาแนวความคิด

จากข้ันตอนที ่1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 
(2) เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที่  2 ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ของทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจัดล าดับ 

(3) ให้คณะกรรมการฯ  รายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อม
ด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
6. การท าสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

6.1  การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐการลงนามในสัญญา จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ 

6.2 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  

6.3 การจ้างซึ่งต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น
จ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้าง ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 
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6.4 ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ  0.25 ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ทั้งนี้ ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
6.5 ให้หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาท

ขึ้นไป ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  30 วัน นับแต่วันท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

6.6 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ  หรือรายละเอียด       
ของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงด้วยในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วยเมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติ  
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้
แก้ไขนั้น 

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
(1) สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(2) สัญญาซื้อขาย 
(3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ  
(4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
(6) สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
(7) สัญญาจ้างท าความสะอาดอาคาร 
(8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
(9) สัญญาแลกเปลี่ยน 
(10) สัญญาเช่ารถยนต์ 
(11) สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
(13) สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
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7. หลักประกันการเสนอราคา 
หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดหลักประกันการเสนอราคา เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน

จากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการ
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักประกันการเสนอราคา  ส าหรับ
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ดังนี้ 

7.1 การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอ
ราคาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค     
หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

(2) หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

7.2 ส าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้
มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค     

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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8. หลักประกันสัญญาและการคืนหลักประกันสัญญา 
8.1 หน่วยงานของรัฐก าหนด หลักประกันสัญญา โดย ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ   

ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนดโดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
8.2 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ดังนี้ 

 (1) หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม 
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

(2) กรณกีารจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ    
จะก าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ 

(3) การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  1 ปี และพัสดุนั้นไม่
ต้องมีการประกันเพื่อความช ารุดบกพร่อง  เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้ก าหนดหลักประกันในอัตรา     
ร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ าประกัน
ตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุง
ในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคู่สัญญาไม่น าหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจ านวนภายใน  15 วัน ก่อนการส่งมอบ
พัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมข้ึนการก าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  จะต้องระบุไว้
เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา            
ให้อนุโลมรับได้ 

(4) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน  
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8.3 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน 
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
เรียบร้อยแล้ว 

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต ่าสุดไม่เกิน  3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

(3) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้อง    
ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

 
9. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

การด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุ  กรณีท่ีมีการจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (วงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท) คณะกรรมการประกอบด้วย ดังนี้ 

9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  ส าหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ 

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
โดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท า
ใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที ่1 ฉบับเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ 
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 (5) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ 

(6) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะ
จ านวนที่ถูกต้อง  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างทราบภายใน  3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่
จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และ
โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(8) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  

9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิและรายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม

งานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน 
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง  ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ  ตาม
เวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(4) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดใน
สัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ านาจ   
สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง        
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ส่งงานจ้างนั้นและให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย  2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่  1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐทราบในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงาน
จ้างนั้นไว้จึงด าเนินการตาม (6) 

9.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ใน

สัญญาหรือข้อตกลง 
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง และให้

ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงาน

จ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง 
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  2 ฉบับ มอบแก่     
ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

(5) กรณีท่ีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง  มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวท า
ความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  

 
9.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที ่ดังนี้ 

(1) ตรวจให้ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(2) ตรวจรับงาน  ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
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(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอัน
เนื่องมาจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบ
แจ้งให้ผู้ให้บริการด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงาน
ไว้และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง  แล้วมอบ
แก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  2 ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ    
1 ฉบับและเจ้าหน้าที่  1 ฉบับ  เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบ
ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  มีอ านาจสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามมีอ านาจที่จะสั่งให้
หยุดงานนั้นชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือ
สั่งการ แล้วแต่กรณี 

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวท า
ความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  

 
10. การคิดค่าปรับตามสัญญา 

กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดข้ึนให้หน่วยงานของรัฐ
แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  7 วันท าการนับถัดจากวันครบ
ก าหนดส่งมอบ และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับใน
ขณะที่รับมอบพัสดุนั้น ดังนี้ 

10.1 คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่
ยังไม่ได้รับมอบ 

10.2 งานจ้างที่ต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันเป็น
จ านวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น 

10.3 กรณีเง่ือนไขสัญญาซื้อเป็นชุด ให้ปรับทั้งชุด 
10.4 กรณีพัสดุคิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลอง ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีก าหนดของ

ราคาทั้งหมด 
10.5 หากมีความจ าเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้น เช่น งานที่เก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความช ารุดบกพร่องจากการซื้อขาย
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คอมพิวเตอร์ ให้ก าหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยค านึงถึงความส าคัญและลักษณะของงาน 
และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

 
11. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา 

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

2.11.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
2.11.2 เหตุสุดวิสัย 
2.11.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  
2.11.4 เหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน  15 วันนับถัดจาก

วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก าหนดคู่สัญญาจะ
ยกข้ึนมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการงด หรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาท าการตามสัญญา/
ข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
12. การบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง 

12.1 การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้นให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น 

12.2 เหตุบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกกับคู่สัญญา 
ดังนี้ 

(1) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(3) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเฉพาะในกรณี ดังนี้ 
(1) ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
(2) เพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ

ข้อตกลงนั้นต่อไป 
กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิก

สัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณ ีหากคู่สัญญา
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้
พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได ้หลักเกณฑ์ดังนี ้

(1) ให้คู่สัญญายื่นค าขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา 

(2) ค าขอต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอัน
เป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

(3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้ขอ
ขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบก าหนดเวลา 

(4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  
(5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณา       

ค าร้องแล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
(6) ผลการพิจารณาเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  

หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตาม
สัญญาต่อไปให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ  1 คน และกรรมการอย่างน้อย  1 คน โดยให้แต่งตั้ง
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐหรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ าเป็น 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน  2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค าร้องของคู่สัญญา 
(2) ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้

ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
(3) พิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) 
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(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาตาม (1)ถึง(3)พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐการพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการวินิจฉัยก าหนด  และในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง       
ชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน  50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน
ความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน       
ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
13. การบริหารพัสดุ 

ให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการ
บริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดซึ่งรวมถึงการเก็บ     
การบันทึก การเบิกจ่ายการยืม  การตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ดังนี้ 

13.1 การเก็บและการบันทึก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด  และแสดง

รายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียน
ไว้ประกอบรายการด้วยส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได้ 

(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน 

13.2 การเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้า
งานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 

(1) การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุ
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่
มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(2) หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่าง
อ่ืนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
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13.3 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระท ามิได้ 

การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผู้ให้ยืม 

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(3) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อยหากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีก าหนด 

(3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระท าได้เฉพาะ

เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทัน
การและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงาน   
ของรัฐของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  และเมื่อครบก าหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือ
ผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วันนับแต่วันครบก าหนด 

13.4 การบ ารุงรักษา  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่
เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วยในกรณีท่ีพัสดุเกิดการช ารุด  ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
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14. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   
ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้า

หน่วยพัสดุแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่  เพ่ือตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด และให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

14.1 ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้น
ไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดช ารุด  
เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้นเมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  1 ชุด พร้อมทั้งส่ง
ส าเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 

14.2 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามี
พัสดุช ารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้
ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นต่อไป 

 
15. การจ าหน่ายพัสดุ 

หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้
ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

15.1 ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้
ผลดีให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณ ีดังนี้ 

(1) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท 
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

(2) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  
47 (7)แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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(3) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรือ
อุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ
เจรจาตกลงราคากัน 

หลักเกณฑ์การขายทอดตลาด 
(1) การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  
(2) กรณีท่ีเป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไป ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกัน

ตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น  ณ เวลาที่จะท าการขาย  และ
ควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  

(3) กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  

(4) ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

(5) หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ด าเนินการก็ได้ 

15.2 แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
15.3 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา    ๔๗ 

(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
15.4 แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

- การด าเนินการตาม ดังกล่าว โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน นับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 

- เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 

 
การจ าหน่ายเป็นสูญ 
ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชด

ใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการ จ าหน่ายตามข้อ 216  ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ      
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ด าเนินการ
ดังนี้ 

- ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอ านาจของ กระทรวง        
การคลังเป็นผู้อนุมัต ิ

- ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ 

- หน่วยงานของรัฐอ่ืน  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน    
ของรัฐนั้นก าหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
(1) เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  30 วันนับ
แต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

(2) ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 
 
16. การอุทธรณ์ 
 16.1 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
 1 6.2 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 

16.2.1 การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ       
จัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 

16.2.2 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
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16.2.3 การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ หรือประกาศท่ี
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  เอกสาร หรือ
หนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 

16.2.4 กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
16.3 การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์  ต้องใช้ถ้อยค า

สุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดวิธีการอุทธรณ์เป็น
อย่างอ่ืนหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อ่ืนด้วยก็ได้ 

16.4 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วัน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

16.5 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายใน
ก าหนดเวลา ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่ง
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ 
ครบก าหนด 

16.6 เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้
ทันในก าหนดนั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละ
ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผล
ต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามท่ีเห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ  ให้แจ้ง
หน่วยงานของรัฐเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็น
ที่สุดในกรณีท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว  คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และ    
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไปผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเรื่องและ
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงาน
ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของ
รัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 
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17. การร้องเรียน 
17.1 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้ 

17.2 การยื่นข้อร้องเรียน ต้องด าเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า 
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

17.3 การร้องเรียนต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) หนังสือร้องเรียน  ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง
การร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

17.4 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียน  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

17.5 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบ
ด้วย 

17.6 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 
17.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก าหนดรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ 
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จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศ            
และร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ   
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง 

ไม่เห็นชอบ   
ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข 

กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและ
เอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/
ผู้รับจ้าง ท่ีลงทะเบียนในระบบ     
e-GP และมีสินค้าหรือบริการใน
ระบบ e-catalog ที่มีความ
สอดคล้องกับท่ีหน่วยงานของรัฐ
ก าหนด จะได้รับ mail.จากระบบ 
e-GP 

กรณียังไม่ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได ้     
ลงสินค้าและบริการใน e-catalog 

ต้องด าเนินการก่อนวันเสนอราคา 

เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e-market 
ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง และปิด
ประกาศท่ีหน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

ลงทะเบียนในระบบ e-GP 
และลงสินค้า/บริการ ใน
ระบบ ใน e-catalog 

ลงสินค้า/บริการ ในระบบ      
e-catalog 

ผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ท่ีไม่ได้ลงทะเบียนและยัง
ไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยัง
ไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ e-catalog ท่ีได้
รับทราบข้อมูลประกาศจากเว็บไซต์ หากประสงค์จะ
เสนอรคาสามารถด าเนินการดังนี้ 
 

บทที่ 3 
   แนวปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow) 
 

ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)    
 
เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง  
ใบค าขอเสนอราคาร่างประกาศ และร่างเอกสาร 
การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e-market 
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ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต ์
 

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา วงเงินเกิน 
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 

(2) การเสนอราคา โดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 5,000,000 บาท  

 

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้ 
1. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค์
จะเสนอราคา เมื่อถึงก าหนดเวลาเสนอราคา 
ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพื่อ
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอ
ราคา โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

ผู้เสนอราคาด าเนินการดังนี้ 
1. เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่ง
ใบเสนอราคามายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e-GP ในวัน เวลา 
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
2. เมื่อถึงก าหนดเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพื่อ
ลงทะเบียนและทดสอบระบบ ภายในเวลาที่ส่วนราชการก าหนด 
(ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที)  
3. เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
เวลาราชการผ่านทางระบบ e-GP ท้ังนี้กระบวนการเสนอราคา
ให้กระท าภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ 

    กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว         กรณีไม่มีผู้เสนอราคา 

ให้เสนอความเห็นให้ซื้อ/  
จ้าง จากรายที่เสนอรอาคา
ต่ าสุด กรณีมีผู้เสนอราคา
ต่ าสุดเท่ากันหลายราย      
ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคา  
ในล าดับแรก 

พิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นให้รับราคา 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
เสนอความเห็นเพื่อ
ยกเลิกและด าเนินการ
ใหม่หรือใช้วิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 

พิจารณาแล้ว    
เห็นว่าไม่มีความ
เหมาะสมและ      
ไม่เป็นประโยชน์    
ต่อราชการ ให้เจ้า
เสนอความเห็นเพื่อ
ยกเลิกและจัดซื้อ/
จ้างใหม่ 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์       
(e-market) (ต่อ)  

การเสนอราคาโดยวิธี e-market 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาผลการเสนอราคา 
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(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอ
ราคารายนั้นมาต่อรองราคา 
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ี
จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรอง
ราคาแล้วไม่ยอมลดราคา   
แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ  
10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือ
จ้างจากผู้เสนออาคารายนั้น 

(2) ถ้าท าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล 
ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายมาเสนอราคา
ใหม่พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอ
ราคา หากรายต่ าสุดในครั้งน้ัน
เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสมให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคา    
รายนั้น 
 

(3) ถ้าด าเนินการตาม (2) 
แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก
การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
ทั้งนี้ การด าเนินการซื้อหรือ
จ้างครั้งใหม่ให้น าความในข้อ 
38 วรรคสาม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

  ยกเลิก 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย    
ทราบและประกาศผลการพิจารณา  
ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์
หน่วยงาน 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ช้ีแจง 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์       
(e-market) (ต่อ)  
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การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding 

- ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าร่าง
เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อ
หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
คณะกรรมการนโยบายฯ 
ก าหนด 
 

- การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร ่
ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
แบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด โดยมี
สาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระท าได ้เว้นแต่ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส านักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 

- การก าหนดวัน เวลาการเสนอ
ราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเผยแพร่ ใหก้ าหนดเป็น   
วันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลา
การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซื้อหรือจ้างโดยก าหนดเป็นวัน เวลา 
ท าการเท่านั้น และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

- การจัดหาที่มีความจ าเป็น   
โดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง
จะต้องก าหนดเงื่อนไขไว้ใน
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์   
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่าง   
พัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง   
หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด      
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่าง   
พัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง 
หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน   
ตามวัน และเวลา ณ สถานท่ี   
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
 

- กรณีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดท่ีก าหนดให ้
ต้องมีเอกสารหรือรายละเอียดใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญประกอบการ
ยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่น
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมาก
และเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอใน
การน าเข้าระบบ ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเอกสาร
หรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุป
จ านวนเอกสารหรือรายละเอียด
ดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดย    
ให้ลงลายมือช่ือของผู้ยื่นข้อเสนอ   
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) ก ากับในเอกสาร      
หรือรายละเอียดนั้นด้วย 

- การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดง
เพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือ
น าเสนองาน หรือน าเอกสารหรือ
รายละเอียดมาส่ง ให้หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่ง
ภายใน 5 วันท าการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา เว้นแต่การ
ด าเนินการที่ไม่อาจด าเนินการวัน
ใดวันหนึ่งได ้ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วัน
ได้แต่จ านวนวันดังกล่าวต้องไม่
เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
 

ขั้นตอน วิธี e-bidding 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) 
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ไม่น าร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ เผยแพร่ให้
สาธารณชน เสนอแนะ
วิจารณ์ 

น าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3 
วันท าการเพื่อให้สาธารณชน 
เสนอแนะ วิจารณ์ 

แจ้งความเห็นให้หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุและผู้รับผิดชอบ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข 

เห็นชอบร่าง ไม่เห็นชอบร่าง 

- กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่าสมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม ่  
โดยให้ด าเนินการ ดังนี ้
                 (1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์และเมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็น
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีแ่ก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย   
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ี่ปรับปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหน่ึง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้ง   
ผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 

- การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ให้ส่วนราชการด าเนินการดังนี ้
    (1) การจัดหาพัสด ุมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ          
ที่จะให้มีการเผยแพรใ่ห้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได ้
    (2) การจัดหาพัสดุมีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพรใ่ห้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 
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          (2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
 

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
(1) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
(2) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
(3) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 
(4) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 
20 วันท าการ 
 

หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนด
รายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน  
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือ    
ไม่ครบถ้วนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ    
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ   
ก าหนด ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน            
ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการ
ด าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น      
แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป 
 

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ให้
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์และให้เสนอ
ราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดย
สามารถเสนอราคาได้เพียงครั้ง
เดียว 

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอ
ราคา หรือรับเอกสารการยื่น
เสนอราคานอกเหนือจาก
กรณีที่ได้ก าหนดไว ้
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 
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หน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

 

           คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได ้แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัต ิ           
ไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้ก าหนด ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน 
 หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ และความ 
แตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 

     (3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน    
3 รายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด
ตามเอกสารประกวดราคา ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดับ 
แล้วแต่กรณ ี
 

 

     (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี ้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อย ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
          (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
          (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
          (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
          (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
          (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผล
สนับสนุนในการพิจารณา 
 

 

 ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 
 
 
 
 
     (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจ านวน 1 ชุด           
ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
      (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง  ๆและพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 
หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่  
ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือ
เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว ้
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      - เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเ์พียงรายเดียวให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผล 
สมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 
 

      - กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิก 
และด าเนินการใหม ่แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ด าเนินโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได ้ 
     - เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่
 
 
 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา

ประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 
 

     (1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ี
จะท าได ้หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคา
แล้วไม่ยอมลดแต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
 
 

       (2) ถ้าด าเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่าน
ระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร  

- หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการ
เสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10        
ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 
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      (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องาน  

- หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่
 
 

 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 
 

 

     เมื่อราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพื่อต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หากยอมลดราคาและ
ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือ
จ้างน้ันไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่
เสนอราคารายนั้น 
 

      หากการด าเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิก
การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและด าเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หากแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 
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      หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 
 

หน่วยงานของรัฐอาจน าร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
สอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได ้

1. เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ 
เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้น าความเรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding     
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 หัวหน้าหน่วยงานของให้ความเห็นชอบ

รายงานขอซื้อหรือขอจ้างและร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 
 

        เจ้าหน้าท่ีจัดท าเอกสารสอบราคา ซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ลงนาม      
ในเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้าง 

1. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  
2. การให้หรือขายเอกสารสอบราคา ให้กระท าพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ  
3. ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้างฯ ของหน่วยงานให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์
4. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการขอรับเอกสารซื้อหรือจ้าง (เริ่มต้นวันประกาศเผยแพร่ถึงวันสุดท้ายของ
การประกาศเผยแพร่) 
5. ก าหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ (ก าหนดเป็นวันสุดท้ายของเผยแพร่การประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
โดยก าหนดเป็นวัน เวลาท าการเพียงวันเดียว) 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีสอบราคา (ซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท)  
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การด าเนินการโดยวิธีสอบราคา 
- กรณีที่จะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวัน เวลา และ

สถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีแจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาด้วย 
- ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานท่ีอันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีได้ก าหนดไว้
ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม 

- การชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดท า
บันทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษะไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

- ถ้ามีการด าเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา การรับซองและการ
เปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วย 
 

เมื่อถึงก าหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ามมิให้ร่นเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนด วันยื่นซองสอบราคา 
การยื่นซอง 

                              -  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ 
      -  ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสาร                 

-  หลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็น 
ความจริงทุกประการ 

 
       - เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง 
       - พร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  
      - ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  

                  - ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น โดยพลัน 
 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
 

1. เปิดซองใบเสนอราคา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆและกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับ 
2. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 
    - คัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน 
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และ 
    - พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา 
    - จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 
4. จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี  

 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีสอบราคา (ซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท) (ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
     
 

 
 

การยื่นซอง 

การรับซอง 



64 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงาน
นั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี ้

 

              มาตรา 56 (1) 
- กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/
หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก 
- กรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะพิเศษ หรือ
ซับซ้อนผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด 
- กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุนั้นอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการ  
ใช้พัสดุ 
- กรณีพัสดุที่โดยลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทาง
เทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
- กรณีพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ       
หรือด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ 
- กรณีเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานท่ีต้องปกปิด
เป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศ 
- กรณีงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบ
ความช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได ้

 

การด าเนินการ 
 
การด าเนินการ 
 
การด าเนินการ 
 

1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง 

 

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกท าหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการ 

 

3. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน 
ยื่นเสนอราคาตามวันเวลา ท่ีหน่วยงานของ
รัฐก าหนด 

 
- ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต ่ในงานนั้น         
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด    
น้อยกว่า 3 ราย ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายโดยด าเนินการดังต่อไปนี ้

 

 
กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว แต่ไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) ให้เชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุ
นั้นโดยตรง และจากผู้ที่ยื่นข้อเสนอในการใช้
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปซึ่งถูกยกเลิกไป    
(ถ้ามี) 

 

 
กรณีเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือให้บริการโดย
ผู้ประกอบการที่มีฝีมือเฉพาะหรือช านาญเป็นพิเศษและมีจ านวนจ ากัด 
กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะไม่ทันต่อความ
ต้องการ กรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความ
ช ารุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้และกรณีอื่นที่ก าหนดให้
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) (ซ) ให้เชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุนั้นโดยตรง ส าหรับกรณีเป็น
งานซ่อมท่ีจ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่อมได้ ตามมาตรา 56 (1) (ช) หากมีผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่   
2 รายขึ้นไป ให้พิจารณาจากผู้ที่เสนอเทคนิคท่ีดีที่สุด และต่อรองราคากับ    
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

 

กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน
หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะตามมาตรา 56 (1) (ง) 
ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือ
ผู้แทนจ าหน่ายพัสดุนั้น 

 

กรณีเป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดย
ผ่านองค์การระหว่างประเทศตามมาตรา 56 (1) (จ) ให้ติดต่อซื้อหรือจ้างจาก
ต่างประเทศโดยตรงหรือขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือ
หน่วยงานรัฐในต่างประเทศช่วยติดต่อสืบราคา คุณภาพ รายละเอียด ส่วน
การซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับส านักงานขององค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่ กรณีที่ไม่มีส านักงานใน
ประเทศให้ติดต่อกับส านักงานในต่างประเทศได ้

 

(ก) (ข) 

(ค) 

(ง) 

หน้าท่ีคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง      
โดยวิธีคัดเลือก 

 

1. จัดท าหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่เชิญชวน 
2. รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ พร้อมสรุปรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ (เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอห้างรับเอกสาร
หลักฐานฯ ต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างเพิ่มเติม 
3. เปิดซองผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ + กรรมการทุกคนลง
ลายมือช่ือก ากับเอกสารทุกแผ่น 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดพิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่ได้รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ตามเกณฑ์การพิจารณาผลที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
5. จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

 

(ก) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56  
(2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือ
วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้สืบราคาจาก
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่น
ข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่ง
ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ทั้งนี้ หาก
เห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด 
หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง

(ข) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการ
ที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 
และกรณีที่เป็นพัสดุที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจาก
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด
โรคติดต่ออันตราย และการ
ด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าหรือเสียหาย ตาม
มาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูง
กว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา
กลางหรือวงเงินงบประมาณ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

(ค) กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อ
จัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจาก
พัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจา
กับผู้ประกอบการรายเดิมตาม
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการ
ซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และ
ราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิม โดย
ค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญา
เดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 
 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนั้นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายโดยด าเนินการดังต่อไปนี ้

 

มาตรา 56 (2) 
      - กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคัดเลือก 
      - กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ      
จัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่กฎกระทรวงก าหนด (ไม่เกิน 5 แสนบาท) 
      - กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือมีผู้ประกอบการเพียง
รายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได ้
      - กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ หรือโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรง 
     - กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ 
- กรณีเป็นพัสดุที่เป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ง) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดย
เจรจาตกลงราคา 
 

(จ) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่ง
จ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 (2) (ช)    
ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะท าได ้
 

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการทั่วไป และมีวงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง 
และให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 

ส าหรับกรณีข้างต้นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือ   
ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอส าหรับการจัดซ้ือหรือจ้าง 
 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

 

1. การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มี
คุณลักษณะที่เป็นมาตรฐาน มี
คุณภาพดี เพียงพอตามความ
ต้องการใช้งาน ให้ใช้เกณฑ์ราคา 
โดยคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุด 

 

2. การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มี
ความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง 
หรือมีเทคนิคเฉพาะ สามารถ
ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
คุณภาพ โดยพิจารณาจากยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติถูกต้องซึ่งได้คะแนน
รวมสูงสุด 

 

3. การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่
ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเง่ือนไข
ให้มีการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ
อื่นแยกมาต่างหากและให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นที่
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
แล้วด าเนินการตามข้อ 1 หรือ 2 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา 

 
 

การจ้างท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 

ใช้กับงานท่ีไม่ซับซ้อน งานท่ีมี
ลักษณะเป็นงานประจ าของ
หน่วยงานของรัฐ หรืองานท่ีมี
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และ
มีที่ปรึกษาซึ่งท างานนั้นได้เป็น
การทั่วไป โดยหน่วยงานของรัฐ
ประกาศเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ก าหนด 

 

วิธีคัดเลือก 
 

ใช้กับกรณีที่ใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไปแล้วไมไ่ดผ้ลดี หรือ
เป็นกรณีที่เป็นงานซับซ้อนหรือ
ซับซ้อนมาก หรือกรณีเป็นงาน
จ้างท่ีมีที่ปรึกษาจ านวนจ ากัด    
ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
เฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งต้อง    
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานท่ีมีที่
ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 

ใช้กับกรณีที่ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้วไม่ได้ผลดี หรือกรณีมีวงเงินค่าจ้างไม่
เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
หรือกรณีจ้างท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจาก
งานท่ีได้ท าไว้แล้ว หรือกรณีจ้างท่ีปรึกษา
รายเดิมท าต่อจากงานท่ีได้ท าไว้แล้ว 
หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีท่ีปรึกษาในงาน
จ้างท่ีจะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงิน
ค่าจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีในงาน
นั้นมีท่ีปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณี
ในงานนั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือ
กรณีเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติให้
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดราย
ใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้า
เจรจาต่อรองราคา  

 

การจ้างที่ปรึกษา 
 

ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธ ี
 

          หัวหน้าหน่วยงานของรฐัอาจแตง่ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะ
หนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดท าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
         องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้
เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม 
 

การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา (ต่อ) 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

การจัดท ารายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท ารายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 
 

ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 

 

การแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
 

เจ้าหน้าท่ี หน.หน่วยงานของรัฐ 
 

 

1. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องจ้างท่ีปรึกษา 
 

2. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
 

 3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาท่ีจะจ้าง 
 

 
4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 
 

 
5. วงเงินท่ีจะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินท่ีประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 
 

 6. ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 
 

 
7. วิธีจ้างท่ีปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีน้ัน 
 

 
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
 
 

 

9. ข้อเสนออื่นๆ  (เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ) 
 
 

 

1. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
2. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก 
3. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
 
 
 

 

รายงานขอจ้างผ่าน หน เจ้าหน้าที่ 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบฯ รายงานท่ี
เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจ้างตามวิธีน้ันต่อไปได ้

 

ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
 

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก 

 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้
คณะกรรมการต่อรองกับท่ีปรึกษารายนั้น แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้างานของรัฐต่อไป 

 

ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี้ 
 - เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้อง และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด 
และจัดล าดับ 
 - กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของ
รัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารจ้างท่ีปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดรายถัดไป 
 - กรณีที่มีท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด 
 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
      (1) รายละเอียดงานจ้างท่ีปรึกษา 
      (2) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินท่ีเสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
      (3) รายชื่อที่ปรึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
      (5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผล
สนับสนุนในการพิจารณา 
 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการจ้าง
ใหม่โดยการจัดท ารายงานของจ้างตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที่ปรึกษารายที่สมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง 

 

1. แจ้งที่ปรึกษาราย
ที่เห็นสมควรจ้างนั้น
เพื่อต่อรองราคา 

2. เรียกที่ปรึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่
พร้อมกัน 

3. เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกเลิก/ด าเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปใหม่/ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได ้
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  
 - ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษาฯ เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

 

 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ด าเนินการ ดังนี ้
 - จัดท าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย ฯ 
ก าหนด 
 - ให้เชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดย
ให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 
 - เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา
พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม 

 

 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯด าเนินการ ดังน้ี  
 - เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการ
ทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกแผ่น 
 - ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่
ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างท่ีปรึกษา 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ท่ี
ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้
 - ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ ให้
คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 

 

1. ขั้นตอนเริ่มต้น 
  

 

2. ขั้นตอนการเชิญชวน 
  

 

3. ขั้นตอนการพิจารณา
และตัดสิน 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯด าเนินการ ดังน้ี 
 - คัดเลือกข้อเสนอที่ถูกต้อง จัดล าดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือกดังนี้  
 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อนให้คัดเลือกจาก
รายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 
 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้ คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการ
พิจารณาที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากท่ีสุดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดับ 
 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้โดยอนุโลม)  
 
 

 
กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 

 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก 

 

    - ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
    - หากหัวหน้าส่วนของรัฐเห็นว่าการจ้างโดย
วิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้
เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงาน
ขอจ้างตามระเบียบฯ 

 

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
 - หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับท่ีปรึกษารายนั้น 
แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนัก ตามความในมาตรา 76          

ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลงานและประสบการณ์
ของที่ปรึกษา

2. วิธีการบริหารและ
ปฏิบัติงาน

3. จ านวนบุคลากรที่
ร่วมงาน

4. ประเภทของที่
ปรึกษาท่ีรัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุน

5.ข้อเสนอทางด้าน
การเงิน

6. เกณฑ์อื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง

1. กรณีการจ้างท่ีปรึกษา เพื่อด าเนินงานประจ าหรืองาน 
ที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่
ซับซ้อนให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเสนอ
ราคาต่ าสุด 

 2. กรณีการจ้างท่ีปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ
รัฐหรืองานท่ีซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา มากท่ีสุด 

 
3. กรณีการจ้างท่ีปรึกษา ที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา 
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การคืนหนังสือค้ าประกัน 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

 

ขั้นตอนการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 - ให้คณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษาฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ
ก าหนด 
 - เชิญชวนท่ีปรึกษารายใดรายหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น  
 - พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
ทางหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้โดยอนุโลม)    
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

1. ขั้นตอนเริ่มต้น 

        1. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่
ปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ า
ประกันเงินท่ีได้รับล่วงหน้าไปนั้น 

 

        2. ในกรณีจ้างส าหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา 
และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าท่ีรับไปก็ได ้
 

 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 

             - ให้เจ้าหน้าที่ท ารายงานของจ้างท่ีปรึกษา 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  - ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษาฯ เพื่อด าเนินการต่อไป  
 

2. ขั้นตอนการเชิญชวน และการ
พิจารณาตัดสินขั้นตอนเริ่มต้น 

ให้คืนหนังสือค้ าประกันให้แก่ท่ีปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่าย
ล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจน
ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง 
 • แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
จัดท าร่างขอบเขตของจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

จัดท ารายงานขอจ้าง 
 • ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ตามรายการที่ระเบียบฯ ก าหนด 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ ท่ีเสนอแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้ 

    มี 5 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
ก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง        
โดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง        
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
โดยวิธีประกวดแบบ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนงานจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ขั้นตอนการด าเนินการจ้างฯ ทุกวิธี 

   คณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ   
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใช้กับงานท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อน 

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเริ่มต้น 
 - ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป พร้อมประกาศเผยแพร่ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 - ท ารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการประกาศเผยแพร ่
 - เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ  แล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
 - การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพ่ือให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสาร   
จ้างฯ ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 
 - ให้ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันท าการเพียงวันเดียว นับถัดจากวัน
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 
 



78 
 

ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 3 : ขั้นตอนการพิจารณาและติดสิน 
 - เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกแผ่น 
 - ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ แล้ว
คัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 
 - ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะ
ให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้
  - ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ให้
คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 - พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจัดล าดับคะแนน 
 - ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง
ในเวลาที่ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในล าดับถัดไป 
 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
 

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผู้ยื่น
ข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
 - ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก  
 - แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิกประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้คณะกรรมการ
พิจารณาเชิญชวนแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก 
 - ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
 - หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาตรา 81 (1) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82 (1) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิธีคัดเลือก ใช้กับงานท่ีมีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก หรือใช้กับวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วไม่ได้ผล หรือ
กรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิด ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะก าหนดเบื้องต้นได้ โดยให้เชิญชวน
ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเริ่มต้น 
 - ท ารายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ท ารายงาน
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง  
 - ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบให้ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการเชิญชวน 
 - จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 - ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้น
แต่มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้ค านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 
 - เมื่อถึงก าหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอให้รับซอง
ข้อเสนอของผู้ให้บริการ พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ     
ผู้มายื่นข้อเสนอ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวห้ามรับเอกสาร 
หลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนท่ี 3 : ขั้นตอนการพิจารณาและติดสิน 
     - เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ         
ผู้ให้บริการ ผู้ยื่นข้อเสนอแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 
     -  ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก     
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้
     - ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไข
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของ           
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
     - พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอ
จ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจัดล าดับคะแนน 
     - กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่
ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนน
มากที่สุดในล าดับถัดไป  
     - จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้
โดยอนุโลม) 

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย
รายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
 - ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก  
 - แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้นแล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
 - ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก 
 - หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะด าเนินการโดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่ม       
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตาม   
ระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ  

ขั้นตอนท่ี 1 : ขั้นตอนเริ่มต้น 
 - ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯ  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง  
 - ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการเชิญชวนและการพิจารณาตัดสิน 
 - ให้คณะกรรมการจ้างจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้
บริการตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 
 - ชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะท างานนั้น  
 - พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของ
รัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกวดแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีประกวดแบบ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มี่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพื่อ
ออกแบบงานก่อสร้างทีม่ีลักษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน
ที่ก าหนดตามกฎกระทรวง  

ขั้นตอนท่ี 1 : การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างฯ พร้อมเผยแพร่

ประกาศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 - ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฯ เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอความเห็นชอบแล้ว
จึงด าเนินการต่อไป 
 - ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ 
และปิดประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
 - การให้เอกสารการจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะให้ไป
พร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างฯ ตั้งแต่วันเริ่มต้น
ประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่  
 - เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซอง ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือก
ที่ถูกต้องครบถ้วน และให้คัดเลือกผู้ที่เสนอแนวความคิดที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับไว ้
 - ให้คณะกรรมการตรวจสอบ การมีผลประโยชน์ของ         
ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 
 - เสนอรายงานผลการพิจารณา ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐพิจารณา 

ขั้นตอนท่ี 2 : ขั้นตอนการประกวดแบบ 
 - ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิดจะต้องพัฒนา
แนวความคิดจากข้ันตอนท่ี 1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการ
ประกวดและจะส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 
 - เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนท่ี 
2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ   
ทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะ
การประกวดแบบท่ีได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับ 
 - ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ท้ังหมดเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
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บทที่ 4  
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1.  หลักการ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศ 
พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ "คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้" โดยจะใช้
แทนบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็น
หลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้
งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิด ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน   มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืนๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท า
ให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
สาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 
2.  การป้องกันการทุจริต 
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้ความส าคัญกับ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         
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ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ยึดถือและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 3 
มีนาคม 2560 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศมาตรการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการแก้ไขการกระท าผิดวินัยของข้าราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้มาตรการจัดหาพัสดุเป็น 1 
ใน 4 มาตรการส าคัญท่ีต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส 
 
3.  ปัญหาและข้อจ ากัด 
 3.1  ด้านบุคลากร  
  3.1.1  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีความรู้และความช านาญเพียงพอ ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า
และไม่มีประสิทธิภาพ 
  3.1.2  เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขาดแรงจูงใจ โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มีบทลงโทษเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุก ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.1.3  เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีจ านวนน้อย ท าให้ผลงานขาดประสิทธิภาพ 
เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา  
 3.2  ด้านการบริหารจัดการ 
  3.2.1  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างมี
จ ากัด เกิดความเสี่ยงที่จะด าเนินการผิดขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย 

3.2.2  การขาดความไม่เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการด าเนินการ
ตามระเบียบในด้านเอกสารพร้อมกับในระบบ e-GP ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  
  3.2.3  การขาดการก ากับดูแลในระดับบริหาร ก่อให้เกิดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่
ล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 
  3.2.4  การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้งานล่าช้าต้องมีการ
เร้งรัด ส่งผลให้ผลงานไม่มีคุณภาพ 
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 3.3  ด้านการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ  
 3.3.1  การจัดซื้อจัดจ้าง ขาดการมีส่วนร่วม การให้ข้อมูลจากภาคเอกชน 
 3.3.2 การขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเรียนรู้ภายในหน่วยงานและ

ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.3.3 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพบ

ข้อผิดพลาดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ต้องเสียเวลาในการรวบรวมเอกสารและชี้แจง
ข้อเท็จจริง 

3.4  ด้านการทุจริต 
 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ผ่านมา ยังมีข้อจ ากัดท าให้มีการเรียก

รับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่  เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ท าให้เกิดการรั่วไหลของงบประมาณรัฐ  
และเป็นเหตุให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล โดยแบ่งเป็น 
   3.4.1   ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่ การเลือกผู้ประกอบการ
เฉพาะราย การล็อคสเปคเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ การก าหนดราคากลางสูงเกินจริงการฮั้ว
ประมูล การท าสัญญาในลักษณะที่รัฐเสียเปรียบ และการซ่อนปมท าให้รัฐเสียประโยชน์  เช่น การ
รับประกัน ค่าซ่อมบ ารุง ค่าอะไหล่ เป็นต้น  

3.4.2  หลังการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ 
ลดปริมาณและคุณภาพเนื้องาน  การส่งงานล่าช้า  การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าคุมงาน 
ค่าตรวจรับงานจนถึงข้ันตอนการสั่งจ่ายเงินตามโครงการ เป็นต้น  
 
4.  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 

เป็นมาตรการเชิงบริหารที่ส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดที่ผ่านมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
ป้องกันการทุจริต 
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ตารางท่ี 4-1 ตารางการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  
ที ่
  

  
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ   

  
หน่วยงาน 

  

 
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ  

1  มาตรการด้านบุคลากร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
2  
 
 
 

 1.1 จัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ 
มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการ 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอ่ืนใน
ท านองเดียวกัน(มาตรา 49) 
1.2 จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง 
ส าหรับผู้บริหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1.3 จัดท าบัญชีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งปีงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วม 
รับผิดชอบและเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้ง
ป้องกันการทุจริต โดยแยกเป็น (1) กลุ่มสายวิชาชีพเฉพาะ 
และ (2) กลุ่มระดับข้าราชการ 
1.4  ส่งเสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ด้านพัสดุ  โดยก าหนดเส้นทางสายอาชีพท่ีชัดเจน พร้อมทั้ง 
ก าหนดจ านวนต าแหน่งให้มีเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุให้เพียงพอ 
1.5  สนับสนุนรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณเพ่ือสร้าง
ความภาคภูมิใจ และเป็นแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 
1.6  จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัสดุ ทส. และ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 
เรียนรู้ร่วมกันภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยเชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในของทุก
หน่วยงานเข้าร่วมในกลุ่ม 
มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
  2.1  จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและ 
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 11)  

ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส. 

     
    
 
    ทุกหน่วยงาน 

และสบก.ทส. 
    ทุกหน่วยงาน 

และสบก.ทส. 
 
 
 

    ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส. 

 
ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส. 

    ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส. 

 
 
 
 

    ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส. 

 

3 เดือน 
 
 
 

    
  1 เดือน 

 
  12 เดือน 

 
 
 
 

   6 เดือน 
 
 

1 เดือน 
 

3 เดือน 
 
 
 
 
 

  6 เดือน 
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ที ่
  

  
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ   

  
หน่วยงาน 

  

 
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ  

 
 
 3 

 2.2  ก าหนดให้จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (งบลงทุน)  ในด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
มาตรการด้านป้องกันการทุจริต 
  3.1 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หรือคู่สัญญาของ 
หน่วยงานที่มีประวัติดี เสนอแนะแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
 3.2 ก าหนดระยะเวลาที่เหมะสม ของกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพ่ือเปิดโอกาสในการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อ 
ผู้ประกอบการทุกรายอย่างเสมอภาค ผู้ประกอบการ
สามารถมีระยะเวลาที่เพียงพอ ในการเตรียมเพื่อเสนอ     
     1) ข้อคิดเห็นประชาพิจารณ์ร่าง TOR  
     2) เอกสารหลักประกัน  
     3) สินค้าตัวอย่าง  
     4) อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
  3.3  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูง 
ให้มีการท าข้อตกลงคุณธรรม(มาตรา 17-18) 
  3.4 ให้ คตป.ทส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท   
  3.5  สนับสนุนให้กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมตรวจสอบเชิง
ป้องกัน ได้แก่  
       1) การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประเด็นที่ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นมีประเด็น
ทักท้วงอยู่เสมอ  
       2) การสุ่มตรวจเพื่อป้องกันการทุจริต และการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ   
  3.6 ประมวลสรุปกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นกรณี
ตัวอย่างที่พบข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบของ กตน.
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สบก. และหน่วยงาน

    ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส. 

     
    ทุกหน่วยงาน 

และสบก.ทส. 
 

   ทุกหน่วยงาน 
   และสบก.ทส. 
      
 
 
 
 
 
   ทุกหน่วยงาน 
   และสบก.ทส. 
   ทุกหน่วยงาน 
   และคตป.ทส. 
     กตน.ทส. 

กตน.หน่วยงาน 
    และสบก.ทส. 

 
 
 
 

      สบก.ทส.   
     กตน.ทส.    

และศปท.ทส. 

  1 เดือน 
 

  
  3 เดือน 

 
 

1 เดือน 
 

    
 
 
 
 
 

   1 เดือน 
 

1 เดือน 
 

3 เดือน 
 
 
 
 
 
 

  6 เดือน 
 
 

ตารางท่ี 4 -1 (ต่อ) 
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ที ่
  

  
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ   

  
หน่วยงาน 

  

 
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ  

ตรวจสอบอื่น ให้ข้อสังเกตหรือตรวจพบการทุจริตในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง โดยรวบรวมเป็นรายปีเพื่อให้ทุกหน่วยงาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้เป็นข้อมูล
ในการด าเนินการ ให้รอบคอบและระมัดระวัง  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

5.  การขับเคลื่อนและติดตามผล 

 การขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประกาศคู่มือ
ปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้ส านักบริหารกลาง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและขับเคลื่อนตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
เพ่ือประมวลสรุปผลการด าเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบเป็นระยะและเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าว อาจมีการ
ปรับปรุงและทบทวนเป็นระยะให้สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 

************ 
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บรรณานุกรม 
 

สืบค้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560, จาก 
http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.  
(2560) กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง 
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(2560) กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2560) 
กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง 
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พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ 

ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้ง 
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์   

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  รื้อถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  รั้ว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเคร่ืองเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายนํ้า  การขนส่งทางท่อ  ทางนํ้า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น 
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐน้ัน  ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  แต่มีราคาตาม  (๒)  

หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้คํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ 
ส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  
หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
“คณะกรรมการ  ค.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  และป้องกันปัญหาการทุจริต  ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว  หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ก็ให้กระทําได้  โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิี้  เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา  เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจ้างที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ  ซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้ 
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค  โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยประกาศ
ดังกล่าวจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๖)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  มีราคาที่เหมาะสม  และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปร่งใส  โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย  เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ  มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน  และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน  หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
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ให้ใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่พัสดุที่จะทํา 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุยี่ห้อน้ันได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งน้ี  ตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  
หรือ  (ฉ) 

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ) 

(๓) กรณีที่ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่ มีวงเงินค่าจ้างตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่ มี 
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข)  หรือ  (ฉ) 

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับ
ความม่ันคงของชาติตามมาตรา  ๘๒  (๓) 

หลักเกณฑ์   วิธีการ   และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ ง   
และการเปลี่ยนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งข้ันตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดให้มี 
การจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ตามมาตรา  ๑๘  ก็ได้  ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทําข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง  มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต  และความคล่องตัว 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้  ทั้งนี้   ตามที่คณะกรรมการ   ค .ป.ท .   
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงข้ันตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน  แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ทราบด้วย 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ  แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อ ยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  หากประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 

มาตรฐานข้ันต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง   ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   ผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะหย่อนความสามารถ   บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่   

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึน
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๔  รวมทั้งตีความและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
(๖) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น  ชี้แจง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

ผลการดําเนินการตาม  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน  แล้วแต่กรณี  ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  
การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๒  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน  และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๖)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม  (๓)  ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับข้อหารือ  และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ส่วนที่  ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย   
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง   

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ 
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๓  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ประกาศตาม  (๑)  และ  (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
เม่ือได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  

แทนได้  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ  เช่น  งานก่อสร้าง  ยาและเวชภัณฑ์  
หรือพัสดุที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา   ๒๕   มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  ทั้งนี้  องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๓๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๔  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ

ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 

และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 

 

มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๕  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การย่ืนข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม   (๒)   แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  
แทนได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการกระทําการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง 
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เ ก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

หมวด  ๔ 
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น  และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม  วิเคราะห์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง  เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกําหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง 
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เก่ียวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  หรือเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในการกําหนด 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน 

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ   งานประชุม   งานวิชาการ  
การศึกษาหาข้อมูล  และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย  
คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนได้ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก   
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒   
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่ 

(๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น  งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล   เคร่ืองยนต์   เคร่ืองไฟฟ้า   
หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 

 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง   
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี 

ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 (จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว  และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น  
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม  (๑)  (ซ)  หรือ  (๒)  (ซ)  ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ก็ได้  หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม  (๒)  (ซ)  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  แล้ว  เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม  (๒)  (ซ)  ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหน่ึง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ  ก็ได้  ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างกับคู่สัญญา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง  หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด  ๘  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ก็ได้ 

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ยื่นข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการน้ี  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้   
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวน  รวมทั้งระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๒)  หรือ  (๓)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําหนังสือเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ

ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันย่ืนข้อเสนอด้วย 
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๕๕  (๑)  หรือ  (๒)   

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ  โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน   
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย   
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  ในกรณีที่กําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา  และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก  ให้ใช้เกณฑ์ราคา  รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้  จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ  ก็ได้ 

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน 

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา  ๑๑๗  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา  ๕๖  
(๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ  ผู้ยื่นข้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๗ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา  ๖๙  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ  หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป 
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(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด 
 (ง) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มี 

ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
 (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
 (ฉ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
 (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม  (๑)  หรืองานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม  (๒)  (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดน้ี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  ต้องเป็นที่ปรึกษา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล 
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ที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

วิธีการย่ืนขอข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา 
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๖๙  (๑)  หรือ  (๒)  นอกจาก

ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา  ๗๕  แล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว  หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๘ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 
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(๓) เป็นงานเก่ียวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด  เช่น  รูปแบบสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา  ๘๐  
มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๘๓  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี 

ผู้ให้บริการตามวรรคหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย 
มาตรา ๘๘ ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานน้ัน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด   
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ  และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๙ 
การทําสัญญา 

 
 

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่  
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่การทําสัญญา 
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็ให้กระทําได้ 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทํา
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา 
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือตามมาตรา  ๙๗  
วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้  เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  หรือเม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา  ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๐๔  ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่  โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้ 

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง 
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ)  หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข) 

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะไม่ทําข้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา  ๙๓  วรรคห้า   
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ

ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มข้ึนใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 
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ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ   
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง  คุณสมบัติ  และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง  เฉพาะในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา

หรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี 

ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ  แล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้   
ในการนี้  หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า   
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและ 
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง  หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่ 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง  หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง   
และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐๖  ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่ เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้  เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๖  วรรคสามและวรรคส่ี  มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินม่ันคง   
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และ   
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ห้ามหน่วยงานของรัฐ

ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๑๐  แล้ว 

หมวด  ๑๓ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๒  ซึ่งรวมถึงการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  
การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๖๗   
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  เอกสาร  หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง   

มาตรา ๑๑๙ เม่ือได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๑๘  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว   
หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
หรือเร่ิมจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ยุติเร่ือง  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา  ๓๑  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๔๕  และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
แล้วแต่กรณี  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้นั้นมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดําเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ   
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือบรรดา
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ   และข้อกําหนดใด  ๆ   เก่ียวกับพัสดุ   การจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ  มาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ตามมาตรา  ๑๒๒  การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในเร่ืองนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  
วรรคสอง  หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว  แต่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  
ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นที่ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ   พ .ศ .   ๒๕๓๕   
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  หรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความ 
ในมาตรา  ๗  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี  ใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว   
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  หากหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  ใช้บังคับ  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  
(๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหน้ําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์   
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
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หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ยังคงเป็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  
หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป  
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี 
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน  ก.พ.ร.  สํานักงาน  ก.พ.  
สํานักงบประมาณ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง  กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ  และกําหนดงบประมาณ  รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น  เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี   คือ  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  มีการวางแผนการดําเนินงาน  
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหน่ึงเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับ 
มาตรการอ่ืน ๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ข  
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กฎกระทรวง 

กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “หน่วยงานของรัฐ”  ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  
วรรคหนึ่ ง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ทุนหมุนเวียนที่ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ 
เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา   
และหน่วยงานอิสระของรัฐ  เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  สมควรกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนบางแห่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติม  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ค  
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กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕   วรรคหนึ่ ง  และมาตรา  ๕๓   วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ ป ระกอบการ”  หมายความว่ า   ผู้ ป ระกอบการงาน ก่อส ร้างตามมาตรา   ๕๑   

หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ยื่นคําร้องขอ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
 (ก) งานก่อสร้าง  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  

หรือ 
 (ข) พัสดุอื่น  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
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(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว  ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๙) มี คุณสมบัติที่ เป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํ า  เช่น   ฐานะการเงิน   ผลงานหรือ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา  บุคลากร  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น 

(๑๐) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ตามมาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  (๖) 

ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  (๑)  หรือ  (๓)  หากหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายน้ันสามารถประกอบ
อาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของผู้ประกอบการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น กําหนดไว้แล้ว   
ให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได้ 

หมวด  ๒   
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 
ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง 
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกน้ันให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย 
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า  ยังเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  หรือไม่  โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี 

หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๓  ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายน้ันออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบการต่อไป 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตาม  ให้ผู้ประกอบการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดที่มี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้  
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ  หากไม่แจ้งหรือไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  กรมบัญชีกลาง 
จะดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป 

หมวด  ๓   
การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๗ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  
๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓ 
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(๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ  ๘  (๑)  สามารถย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้  เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายช่ือ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เม่ือพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๕ 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้ เป็นไปตามบัญชี 
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้   

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมบัญชีกลางนําไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

ข้อ ๑๑ เม่ือกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง 
ออกหลักฐานการข้ึนทะเบียน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน  ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ  
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว  มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง   

คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๒  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๓  กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง 
อาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 

(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 

(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 



 ๒

(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ชายฝั่งทะเล 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ภายในประเทศ 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอ่ืน   ๕,๐๐๐ บาท 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้ 
งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน   
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ง   

 

 

 



หน้า  ๙ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)  
และวรรคสอง  มาตรา  ๖๕  วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ช)  และมาตรา  ๗๕  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 

 
 

ข้อ ๑ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร”  หมายความว่า  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก

การเกษตรกรรม  การประมง  การปศุสัตว์  หรือการป่าไม้  และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร 

ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

(๑) นมโรงเรียน  ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(๒) นม  ยู  เอช  ที  จิตรลดา  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
(๓) ผลิตภัณฑ์และอาหารสําเร็จรูปต่าง ๆ  ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์

ของโครงการหลวงภาคเหนือ 
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร 
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 



หน้า  ๑๐ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารที่ เป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตร  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้  ไสไม้  อัดน้ํายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ข้อ ๓ วิธีก ารจัดซื้ อจัดจ้ างพั สดุ ส่ ง เส ริมและพัฒ นาด้ านการเกษตรตาม ข้อ   ๒   

ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๑)  จัดซื้อ

ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๒)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๓)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป  หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๔)  จากองค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด  โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การ  ชุมนุม  หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าว 
เข้าเสนอราคาด้วย 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๑๐)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๘)  และ  (๙)  ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐  บาท  โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย 



หน้า  ๑๑ 
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หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส 

 
 

ข้อ ๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  การผลิตสินค้า  

การให้บริการ  การค้าส่ง  การค้าปลีก  กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  หรือการอื่น ๆ  
จากวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในหมู่บ้านและตําบล  กลุ่มสหกรณ์  
ร้านค้าสหกรณ์  ร้านค้า  หรือกลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกํากับดูแลควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  หรือ
หน่วยงานของรัฐรับรอง  มูลนิธิ  องค์การสงเคราะห์ต่าง ๆ  หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ  ที่ มีลักษณะ
เช่นเดียวกัน 

ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปน้ี   
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบลที่ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น  ๆ  รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป  
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลน้ัน 

 (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทํากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดาํเนินกิจการร่วมกัน 

 (ค) สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้  ความสามารถ  และมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํานั้นต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม  และ 

 (ง) มีการรับรองการดําเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

(๒) วัสดุสํานักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง  หรืองานจ้าง

ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
(๔) สินค้าที่ผลิตข้ึนเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ได้แก่  สถานสงเคราะห์

คนพิการและทุพพลภาพ  โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด  สถานพยาบาลพระประแดง  
โรงเรียนสอนคนตาบอด  ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก  โรงเรียนสอนคนหูหนวก  
หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์  (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ) 

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 
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ข้อ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ  ๕  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบล  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๓)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ

กระทรวงกลาโหม  จัดซื้อหรือจัดจ้างทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น  จัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ์  หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่ประสงค์
จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๓ 
พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

 
 

ข้อ ๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน”  หมายความว่า  ผลผลิต  ชิ้นงาน  หรือบริการที่ผลิตหรือ

จัดทําข้ึนในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตข้ึน 
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(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  
หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ   ซ่อมแซม   หรือดัดแปลงเรือไม้   หรือเรือไฟเบอร์กลาสชนิดต่าง ๆ   
จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว 

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์  และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุสํานักงานขององค์การค้าของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

(๖) อาวุธ  หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน  ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด 
(๘) แบตเตอร่ี  หรือบริการเก่ียวกับแบตเตอรี่  วัตถุพลอยได้จากการผลิต  และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

เก่ียวกับแบตเตอร่ีของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร  กองโรงงานอุตสาหกรรม  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  หรืองานจ้างจัดทําเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  เคร่ืองหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ  และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

(๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑)   

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๒)  (๘)  หรือ  (๙)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๓)  ที่เป็นของ
สถานศึกษาของตนเองหรือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวงเงินไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 



หน้า  ๑๔ 
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(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๘  (๔)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ที่องค์การค้าผลิต

ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ   
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรียนการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหาก
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๖) ให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๖)   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน
และอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  ให้บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ดําเนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง 
ได้เฉพาะงานที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ไม่สามารถดําเนินการได้เองเท่านั้นและให้คํานึงถึง
ความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย 

(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑๐)  ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม

ของหน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ 
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

 (ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก)  แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือมีงานเกิน 
ขีดความสามารถ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก  หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐ 
มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 



หน้า  ๑๕ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

 (ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก )  แต่ มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถที่ โรงพิมพ์จะพิมพ์ ได้   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
สามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 

หมวด  ๔ 
พสัดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา”  หมายความว่า   

การวิจัยและการพัฒนา  และการให้บริการทางการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้  

เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง 
(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๔) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑   (๑ )  (๓ )  หรือ  (๔ )  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑  (๒)  ในขอบเขตสาขาที่จัดให้มี 
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน 
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้  ทั้งนี้  การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน  การวิจัย  
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  โดยปกติของข้าราชการ  คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา   



หน้า  ๑๖ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๕ 
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 

 
 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการที่มีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย

ของสํานักงบประมาณ 
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๕  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว  ให้หน่วยงาน 

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป  ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย 
หมวด  ๖ 

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

 

ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกัน

หรือการรักษาโรค  ยา  หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน 
(๑) ยาตามชื่อสามัญ  (generic  name)  ในบัญชียาหลักแห่งชาติ   
(๒) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  

ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว 
(๓) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน 

เภสัชกรรมทหาร  มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหน่าย 
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง  และไม่อยู่ในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ 
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๑)  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 



หน้า  ๑๗ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๒ )  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก 
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ทั้งนี้  ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าว
จําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๓)  โดยวิธี
คัดเลือก  โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม  โรงงานเภสัชกรรมทหาร  หรือผู้ขายรายใดก็ได้  แต่ต้องแจ้ง
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกคร้ัง  เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ  ๑๘  (๓)  
มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด  ให้ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๔)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยต้องจัดซื้อ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว 

ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย 

หมวด  ๗ 
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการ 

ที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ํามันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  น้ํา  หรือไฟฟ้า 
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ของบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน) 
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามันต่าง ๆ  ของโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร 
(๓) งานจ้างบริการไฟฟ้าหรือประปา  ของการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

การประปานครหลวง  และการประปาส่วนภูมิภาค 
ข้อ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๔  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๑)  ตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จากบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ   
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   



หน้า  ๑๘ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๒)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร  หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   

(๓) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  จัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๓)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปานครหลวง  และการประปา
ส่วนภูมิภาค  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๑๙ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย   
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ซึ่งเกณฑ์อ่ืนหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ันรวมถึงพัสดุ 
หรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนก็ได้  ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก จ   

 

 

 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง 
เป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ข)  มาตรา  ๗๐  
วรรคหนึ่ง  (๓)  (ข)  (ง)  มาตรา  ๘๒  (๒)  มาตรา  ๙๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้  ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า  งานบริการ  หรืองานก่อสร้าง  ที่มีการผลิต  จําหน่าย  
ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  

๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคร้ังหนึ่ง

ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะไม่ทํา

ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้ง

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดวงเงินเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้า  
งานบริการ  หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย 
จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้  และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยจะแต่งต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ฉ   

 

 

 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ  ประกอบกิจการ

หรือบริการให้ คําปรึกษาหรือแนะนําทางด้านวิศวกรรม   สถาปัตยกรรม   ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

“ที่ปรึกษาอิสระ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา  และได้
ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน 

“ที่ปรึกษานิติบุคคล”  หมายความว่า  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา  
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน 

“บุคลากรที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
และปริญญาเอกมาแล้ว  มากกว่าสิบปี  ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน  
ก.พ.  รับรอง  และมีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา   
และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทํางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่สํานักงานออกให้เพื่อแสดงว่าได้มีการข้ึนทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

“องค์กรของรัฐ”  หมายความว่า   
(๑) ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานน้ันกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  
และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา  แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ 

“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา 

“สมาคม”  หมายความว่า  สมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน 
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“ศูนย์ข้อมูล”  หมายความว่า  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานจัดทําจรรยาบรรณการเป็นที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่ให้ที่ปรึกษาอิสระ 

และที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ  และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
หมวด  ๑ 

ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
 

 

ข้อ ๓ การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงน้ีมี  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ 
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล   
ข้อ ๔ ที่ปรึกษาอิสระตามข้อ  ๓   (๑ )  ต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอกมาแล้ว  มากกว่าสิบปี  

ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน  ก.พ.  รับรอง  และมีประสบการณ์ 
ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา 

(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  
หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานใด 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือคนไร้ความสามารถ 
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๔  (๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖) 
ข้อ ๕ ที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ  ๓  (๒)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย   
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(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา   
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป   
(๔) มีจํานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด  ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง

และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน   
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๔  (๒)  (๕)  หรือ  (๖) 
ความในวรรคหนึ่ง  (๓)  และ  (๔)  มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  หรือสมาคม  

และความในวรรคหน่ึง  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ 
ข้อ ๖ ในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต

ในการประกอบกิจการ  ให้ที่ปรึกษาย่ืนเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ที่ปรึกษาด้วย 

ข้อ ๗ กรณีที่ปรึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  (๔)  
หรือ  (๕)  หากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา 
รายนั้นสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของที่ปรึกษาที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว  
ให้สํานักงานข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้   

ข้อ ๘ การคํานวณประสบการณ์โครงการของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา  เอกสารระบุขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง  หรือหลักฐานอ่ืนตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนด  โดยให้นับเฉพาะโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  มูลค่าขั้นต่ําของโครงการ  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี   
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม  หมายถึง  ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับ  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 
 (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าคน  ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา 

ไม่น้อยกว่าห้าปี   
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
 (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา 

ไม่น้อยกว่าสามปี 
 ที่ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน  (๒)  (ก)  อาจเป็น 

ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้  หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ  และมีบุคลากร 
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม  หมายถึง  ที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติตาม  (๑)  
หรือ  (๒) 

ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขา  ดังต่อไปนี้   

(๑) สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท  (Agriculture  and  Rural  Development  
Sector:  AG) 

(๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง  (Building  Sector:  BU) 
(๓) สาขาการศึกษา  (Education  Sector:  ED) 
(๔) สาขาพลังงาน  (Energy  Sector:  EG) 
(๕) สาขาสิ่งแวดล้อม  (Environment  Sector:  EV) 
(๖) สาขาการเงิน  (Finance  Sector:  FI) 
(๗) สาขาสาธารณสุข  (Health  Sector:  HE) 
(๘) สาขาอุตสาหกรรม  (Industry  Sector:  IN) 
(๙) สาขาประชากร  (Population  Sector:  PO) 
(๑๐) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communication  

Technology  Sector:  ICT)   
(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว  (Tourism  Sector:  TO)   
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง  (Transportation  Sector:  TR) 
(๑๓) สาขาการพัฒนาเมือง  (Urban  Development  Sector:  UD) 
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล  (Water  Supply  and  Sanitation  Sector:  WS) 
(๑๕) สาขากฎหมาย  (Law  Sector:  LW) 
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ  (Quality  Standard  Sector:  QS) 
(๑๗) สาขาการบ ริห ารและการพั ฒ น าอ งค์ ก ร   (Management  and  Institutional  

Development  Sector:  MID) 
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์  (Public  Relations  Sector:  PR) 
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล  (Research  and  Evaluation  Sector:  RE) 
(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด  (Miscellaneous  Sector:  MS) 
การจําแนกลักษณะของแต่ละสาขา  ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น  ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง

มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น  จะพิจารณาจาก

เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ

การข้ึนทะเบียน   
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

หมวด  ๒ 
การข้ึนทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  ทั้งนี้  วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ 
ตามข้อ  ๑๔  หากเป็นไปตามที่ กําหนดในหมวด  ๑  ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน  สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  
แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิวันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ 

ในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
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อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี   
เงิน ค่าธรรมเนียมที่ ได้ รับตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานนํ าไปใช้จ่ ายได้ เพื่ อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

 
 

ข้อ ๑๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  มาตรา  ๑๐๖  วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๑๐๘  ทั้งนี้   
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  คณะกรรมการประเมินผล   
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา 

หมวด  ๔ 
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล 

 
 

ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีปรึกษา  ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลทําให้ที่ปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕   
ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
กับหน่วยงานของรัฐ   

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล 
ตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๓  แล้วแต่กรณี  ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้  สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้   
ในกรณีเช่นนี้ให้นําความในข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ  ๑๘  ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  วรรคหน่ึง 

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ   
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส  โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๕ 
การเพิกถอนและการยกเลิกการข้ึนทะเบียน 

 
 

ข้อ ๒๐ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  สํานักงานจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้   

(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน  กําหนดระดับหรือสาขา   

(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนข้อเสนออันเป็นเท็จ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
ข้อ  ๒๑  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๘  วรรคสอง  ในกรณีที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี  สํานักงานจะยกเลิก 
การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒๐  
(๑)  (๒)  หรือ  (๓)  จะขอข้ึนทะเบียนใหม่ได้เม่ือครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน   

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒๑  จะขอ 
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้  เม่ือมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว   

ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ  สํานักงานจะยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่รับข้ึนทะเบียนตามข้อ  ๑๕ 
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

ตามข้อ  ๑๘  วรรคสาม 
(๔) เพิกถอนการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ  ๒๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒๑ 
ให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสํานักงาน  โดยย่ืนคําอุทธรณ์ 

เป็นหนังสือต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๖ เม่ือสํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๒๕  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว   
ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวด  ๗ 
การให้บริการข้อมูล 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบียนที่ปรึกษา  โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง 
นี้ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ในกรณีเช่นน้ีให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองจนกว่าสํานักงานจะออกหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับกรณีนี้ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง  ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผล  และให้
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  
ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ทั้งน้ี  วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน  
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ช   

 

 

 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

   ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 
ขนาดเล็ก (< ๕๐) 

 
๔.๕ 

 
๖.๕ 

 
๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 
หมายเหตุ 
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  
  ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม  
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตช้ันสูง ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วัฒนธรรม  
หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ 
อาคารท่ีมีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร 
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง 
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณท่ีมีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม  
  ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง 
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซบัซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม 
อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง 



 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 
ห้างสรรพสินคา้ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินคา้และนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า  
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ 
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม  
  ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มลีักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินคา้ อาคารจอดรถยนต์ ตลาด รา้นค้า ศูนย์อาหาร  
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ซ   
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กฎกระทรวง 

กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในคร้ังนั้น  โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอน้ันจะอุทธรณ์ 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐน้ันมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือมิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า  อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ฌ   
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  วรรคสี่  มาตรา  ๔๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  วรรคสี่  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒   
วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๖๕  วรรคสามและวรรคหก  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาตรา  ๗๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  วรรคสอง  
มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๑๐๒  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสาม  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  
มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  วรรคสี่  มาตรา  ๑๑๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานน้ัน 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน 

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๗๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตามข้อ  ๑๑๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๒๐  คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ  ๑๔๖  
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๔๙  และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ  ๑๕๕ 

“ระบบข้อมูลสินค้า”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความว่า  ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า   
ภาพสินค้า  พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้หมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจ้างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้  และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการน้ันได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจําปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่นมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๒  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๒   
และหมวด  ๔  ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดน้ีไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซ้ือหรือจ้าง  และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  
และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซื้อหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ  ๒๒   

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ  ๒๕  แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
วิธีการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธีสอบราคา 
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ซึ่งสามารถกระทําได้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้   
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน   

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

ข้อ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๑)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๒)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา  ภายในเวลา  ๑๕  นาที  พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา  ๑๕  นาที  และให้เสนอราคาภายในเวลา  ๓๐  นาที  โดยจะเสนอราคากี่คร้ังก็ได้ 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายตํ่าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในข้อ  ๓๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน  ๑  ชุด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง  เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  หรือเสนอแค็ตตาล็อก  (catalog)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น  หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหนา้หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ยื่นข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหน่ึง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๒๑  ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
เหมาะสม  เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  ทั้งนี้  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ  ๔๕  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง  โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๕  หรือข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  
แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ 

(๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

(๓) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๒  วันทําการ 

(๔) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  
๒๐  วันทําการ 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม  และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง  หรือขอเงินเพิ่มเติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖   
วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น   

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะส่ังให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
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(๓) ให้นําความในข้อ  ๔๔  ถึงข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
โดยอนุโลม  เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันทําการ 
วิธีสอบราคา 

ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

การกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  ถัดจากยื่นข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย   

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังน้ัน  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา 
ยื่นซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   
วิธีคัดเลือก 

ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖๘  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกคร้ังนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถ่ิน  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ฉ)  ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 

ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้  ๓  รูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง  (Design  &  Build  Project)  คือ  โครงการที่มีวงเงินลงทุน

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง  รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย  รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)  
คือ  โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง  ๒  รูปแบบ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน  
(Design  &  Build)  รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ 
เม่ือแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน  มีเทคโนโลยีสูง  หรือมีเทคนิคเฉพาะ  จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  แล้วให้ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 
ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้   

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๘๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  และข้อ  ๘๖  ให้เป็นไปตาม

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเ ร็จรูป   
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
แต่ทั้งนี้  จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณีด้วย   

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสั่งซื้อพัสดุ  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๔)  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุด  เป็นต้น 
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปลี่ยนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม  (๑)  
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ   
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ  ๑๗๕  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้   

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา   

ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา   
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง   
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
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(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการจ้าง 
ที่ปรึกษา  การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ  และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
วิธีการจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย 

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของท่ีปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา   
 (ข) รายชื่อที่ปรึกษา  วงเงินที่เสนอ  และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว  ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายน้ัน   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วน 
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย  
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  หรือข้อ  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๑๑๗  
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้าย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายน้ันและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๕)  และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ  และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

 ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  (ก)  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 (ข) กรณีตาม  (๖)  (ข)  ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น   

(๒) หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  
นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ประกอบด้วย  (๑)  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  (๒)  
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  (๓)  จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน  (๔)  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  ตามความในมาตรา  ๗๖  
วรรคหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว  หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
ค่าจ้างท่ีปรึกษา   

ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น   
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  (ถ้ามี)  ด้วย 
ค่าจ้างล่วงหน้า 

ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา  และท่ีปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถ่ินใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ  ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สําคัญ   
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก   

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑   
แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ   

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานท่ีจ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กระทําได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  ข้อ  ๑๑๒  และข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับ

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ ให้บริการรายท่ีถูกต้องตาม  (๒)  ซึ่ งมี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดบัไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายน้ัน   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  แล้วแต่กรณีก็ได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายน้ันและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๕ )  ซึ่ง มี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 
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ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   
วิธีประกวดแบบ 

ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 
ตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ขั้นตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ียื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 (จ) เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม  (ง)  แล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขั้นตอนที่  ๒  การประกวดแบบ 
 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ   

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   

 (ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  (ข)  โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สัญญา 

 
 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง  จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖  
วรรคสอง   

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕   
ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด   

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด   

ทั้งนี้  ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 



หน้า   ๕๑ 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา  สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  เกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
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(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ตามวัน   
และเวลาที่กําหนด  โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้   
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
หลักประกันสัญญา 

ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินสด   
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ปี  และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มข้ึน
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มข้ึน 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มข้ึน  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

แล้วแต่กรณี  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว  หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้  ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด  

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพื่อเป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติ 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ังที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว   
ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   



หน้า   ๕๘ 
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ที่ปรึกษา  
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๒  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง   
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น   

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง  ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๘๔  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 
ค่าเสียหาย 

ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ  หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจําเป็น 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น  มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง

ในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดข้ึน  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ  ๑๙๐  นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้ว  และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ทราบ  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐน้ันทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า  มีการกระทําตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น 
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง  ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ  ๑๙๘  (๑)  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ  ๑๙๘  (๒)  ได้  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง 

ข้อ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องยื่นคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น  

เป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 
 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ 

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ   
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบํารุงรักษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 
การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑  ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑  ชุด  พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑  ชุด  ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓   
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้นําความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถ่ินของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งาน  
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 
การจําหน่ายเป็นสูญ 

ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี   
เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖   
ข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔) รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)   
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือข้ึนไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือข้ึนไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 0 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 0 และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติ ได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้แจ้งเร่ืองแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานต่าง  ๆที่เก่ียวข้อง สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน  

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ส าหรับแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้     
 1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน แต่หากเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ที่ต้องใช้พัสดุนั้นเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมาย ให้ใช้วิธีคัดเลือกได้ หรือเป็นกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้น  
โดยฉุกเฉิน ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้           
 2. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย 
เพื่อพิจารณาคัดเลือก หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดท า
หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงรายใดรายหนึ่งมายื่นเสนอราคา และให้คณะกรรมการ
สามารถต่อรองราคาได้เท่าที่จะท าได้          
 3. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้เจ้าหน้าที่
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ        
 4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุ หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุทั่วไปและมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ให้ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ก็ได้รับการยกเว้น  
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์   
 5. การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
วิธีเฉพาะเจาะจง ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP จนถึงขั้นตอนบันทึกรายละเอียด  
ของรายงานขอซื้อหรือขอจ้างที่ได้รับอนุมัติ เพื่อประกาศเปิดเผยข้อมูลประกาศราคากลางและการค านวณราคากลาง  

THE COMPTROLLER  GENERAL’S  DEPARTMENT  NEWS  

     กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการกรม  กรมบัญชีกลาง  ถนนพระราม ๖  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐   โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๐๐๐ www.cgd.go.th 

ข่ 
าวกรมบญัชีกลาง 



 

ของส านักงาน ป.ป.ช. ส าหรับการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนอื่นๆ ของวิธีดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS ต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวก่อนการจัดท า PO เพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป 

 “แนวทางปฏิบัติดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะเร่งประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ ได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น” นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวในตอนท้าย 
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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
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(Wellness Center : Well Adult Clinic)

ที่ปรึกษา	 นายแพทย์สุวรรณชัย	วัฒนายิ่งเจริญชัย
	 นายแพทย์ยงยศ	ธรรมวุฒิ

คณะบรรณาธิการ	 แพทย์หญิงสุพัตรา	ศรีวณิชชากร
	 ดร.สมพร	เนติรัฐกร
	 ดร.สุพิชชา	วงศ์จันทร์
	 ดร.อรวรรณ	ขวัญศรี
	 นางลาวัลย์	ประสงค์ดี
	 นางนวลฉวี	เนตรแสงทิพย์
	 นางสาวปิยฉัตร	ตระกูลวงษ์
	 นางสาวพฤกษา	บุกบุญ
	 นางสาวพิชญาภัค	ภูค�าอ้าย

ผู้ออกแบบปก	 นางสาวพิชญาภัค	ภูค�าอ้าย

พิมพ์ครั้งที่ 1	 ตุลาคม	2562

จ�านวน	 1,000	เล่ม

รวบรวมและเผยแพร่โดย	 ส�านักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ถนนติวานนท์
	 อ�าเภอเมืองนนทบุร	ีจังหวัดนนทบุรี	11000
	 โทรศัพท์	0	2590	1238		โทรสาร	0	2590	1239
	 Website	:	http://thaip.ops.moph.go.th

พิมพ์ที่ บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จ�ากัด
	 119/138	หมู	่11	เดอะเทอร์เรส	ซอยติวานนท์	3	ถนนติวานนท์
	 ต�าบลตลาดขวัญ	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	11000
	 โทรศัพท์	0	2525	1121,	0	2525	4669-70

ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�า
	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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ค�น�

	 ปัจจุบัน	 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของ 
โลกและของประเทศไทย	 โดยเฉพาะกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ-โรค 
หลอดเลือดสมอง	 โรคมะเร็ง	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	และโรคเบาหวาน 
และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย	ซึ่งเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน	มัน	เค็ม	และการมีกิจกรรมทางกาย 
ทีไ่ม่เพยีงพอ	 ส่งผลให้ประชาชนมกีารเจ็บป่วยด้วยโรคดงักล่าวสงูมากข้ึน 
ทีไ่ม่มแีนวโน้มจะลดลง	 และโรคเหล่านีเ้ป็นโรคท่ีเกิดจากการมพีฤตกิรรม 
ทีไ่ม่เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่	 การแก้ไขปัญหาเหล่านีค้วรเริม่ท่ีการส่งเสรมิ 
สุขภาพประชาชนให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง	เหมาะสม	ไม่เช่นนั้นก็จะ
ท�าให้ประชาชนคนปกติกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง	 จากกลุ่มเสี่ยงก็กลายเป็น 
โรคในทีส่ดุ	การจดัให้มศูีนย์สขุภาพดีวยัท�างานในโรงพยาบาล	กจ็ะท�าให้ 
เกิดหน่วยในการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อการจัดการ	บูรณาการ
งานด้านส่งเสริมสุขภาพร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	อย่างเป็นรูปธรรม	เกิด 
ผลส�าเร็จด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เห็นผลเชิงประจักษ์	 ทั้ง 
การให้บริการเชิงรับ	 (ในโรงพยาบาล)	 และเชิงรุก	 (นอกโรงพยาบาล)	
ด้วยชุดบริการ	(Packages)	ต่างๆ	ส�าหรับผู้รับบริการ
	 การจัดท�าคู ่มือการด�าเนินงานศูนย ์สุขภาพดีวัยท�างาน 
(Wellness	Center	:	Well	Adult	Clinic)	เล่มนี้	เพื่อเป็นแนวทางการ
ด�าเนินงานให้กับผูรั้บผดิชอบ	และผู้สนใจต่างๆ	ซึง่ได้รวบรวมองค์ความรู้ 
ในการด�าเนินการศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	จากวิทยากรที่มาให้ความรู้
ในการด�าเนนิการในโรงพยาบาลน�าร่อง	จากการค้นคว้าเอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
ต่างๆ	 น�ามาร้อยเรียง	 เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่ผู้บริหาร	 ผู้จัดการ	 และ 
ผู้ด�าเนินการศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	นับว่าจะเป็นประโยชน์ในการ 
ปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย	ขอขอบพระคุณ	นายแพทย์สุวรรณชัย	วัฒนายิ่งเจริญชัย	
อธบิดีกรมควบคุมโรค	ทีไ่ด้ริเร่ิมและผลักดนัให้เกิดรปูแบบการด�าเนนิการ
ศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	 วิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในการด�าเนินงาน
ศูนย์สุขภาพดีวัยท�างานในแต่ละเรื่อง	จนได้น�าความรู้ดังกล่าวถอดมา
เป็นคู่มอืฉบบัน้ี	ขอขอบคณุ	ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.)	 ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนารูปแบบการด�าเนินงาน
ศนูย์สุขภาพดวัียท�างานและคู่มอืหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	คูม่อืนีจ้ะเป็นแนวทาง
การด�าเนินงานของศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	 ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการน�า
ไปใช้ประโยชน์	ศึกษาเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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	 ศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	 (Wellness	Center	 :	Well	Adult	
Clinic)	 คือ	 จุดบริการส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงของการเป็น
โรคไม่ติดต่อส�าหรบักลุม่วยัท�างานท่ีให้บรกิารท้ังเชิงรบัในสถานพยาบาล
และเชิงรุกในท่ีท�างาน	 โดยประสานท้ังเรื่องการจัดการความปลอดภัย
ร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพ	 (safety	 +	 healthy)	 เป็นการจัดการ
สุขภาพแบบองค์รวม	 (Total	 health)	 เน้นการพัฒนาให้เป็นการให้
บริการแบบเบ็ดเสร็จ	ครบวงจร	มีการติดตามต่อเนื่อง	จนส่งผล
เปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม	เป็นการท�างานที่เชื่อมโยง	
ครบวงจรเริม่	ตัง้แต่การประเมนิสขุภาพทัง้ด้านความแขง็แรง	ด้านจิตใจ	
การประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อด้านต่างๆ	 แล้วสรุปผล
วินิจฉัย	 แปลความความเสี่ยง	 เป็นแผนการดูแลรายบุคคลร่วมกับการ 
พดูคยุเพือ่กระตุน้	 เสรมิพลัง	 ให้มคีวามพร้อมต่อการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
และช่วยเป็นโค้ชให้ผู้รับบริการปรับเปลี่ยน	 ดูแลสุขภาพของแต่ละคน 
ได้อย่างแขง็แรง	มีความเสีย่งต่อการเป็นโรคไม่ตดิต่อลดลง	มกีารด�าเนนิการ 
เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร	 เครื่องดื่ม	 การเคลื่อนไหว	
ออกก�าลงักาย	ลดละเลกิการสูบบหุรี	่และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ตลอดจน
การจัดการเพือ่ลดความเสีย่งจากการประกอบอาชพี	 รวมทัง้การจดัการ
อารมณ์	จติใจ	เพือ่ลดความเครยีด	และพร้อมต่อการดแูลจดัการสขุภาพ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
	 ศนูย์สขุภาพดวียัท�างาน	 เป็นการด�าเนนิงานต่อยอดจากกิจกรรม
สุขภาพที่หน่วยบริการสุขภาพด�าเนินการอยู ่แล้ว	แต่เน้นให้มีการ
ด�าเนนิการแบบมอือาชพี	ถูกวธิ	ีท่ีได้คณุภาพมาตรฐานในระดบัทีส่่งผลถงึ
การลดความเส่ียงได้	 เน้นให้มกีารออกแบบการดแูลสขุภาพท่ีพอดบุีคคล
แต่ละคน	 ไม่ใช่ท�าแบบเหมาโหลเหมือนกันหมด	 เพื่อหวังให้ประชาชน 
ได้มีความรู	้ ความเข้าใจ	 และมทัีกษะในการจดัการพฤตกิรรมดแูลตนเอง
ได้อย่างต่อเนือ่ง	ยัง่ยนื	น�าไปสูผ่ลท่ีท�าให้ประชาชนมสีขุภาพด	ีมคีณุภาพ
ชวีติที่ดีตามวัย
	 คู่มือเล่มนี้	ได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง	ได้ใช้ศึกษาประกอบ 
ในการจัดกิจกรรมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง	 ได้อย่างมีหลักวิธี	 มี
แนวทางพ้ืนฐานในการด�าเนนิการได้อย่างเหมาะสม	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า 
คู่มือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ	
และลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่ออย่างเป็นมืออาชีพมากข้ึน	
และน�าไปใช้เป็นแนวทางการจัดรูปแบบบริการและการบริหารจัดการ
เพือ่พฒันาศนูย์สขุภาพดวียัท�างานทีม่คีณุภาพต่อไป	 และหวงัว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุข	 และประชาชนที่มีความสนใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

บรรณาธิการ

ค�น�
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บทำน�

แนวคิดำการดำ�เนินการศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center)
	 “สร้าง	น�า	ซ่อม”	คือ	การสร้างเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยที่จะน�า 
ไปสู่การรักษาพยาบาล	เป็นกลยุทธ์ที่ประเทศไทยใช้เพื่อมุ่งสู่สังคมสุขภาวะอย่างแท้จริง	ตามภารกิจและ 
เป้าหมายของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติในปีพ.ศ	 2550	 โดยใช้แนวความคิดการส่งเสริมสุขภาพ 
ในประชาชนทุกช่วงอายุ	ทั้งที่ป่วยและไม่ป่วย	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือเมื่อเกิดโรคแล้วป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน	ตลอดช่วงชีวิต	โดยใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง	 ดังประโยคในวลีที่กล่าวว่า	 “ป้องกัน	 ดีกว่ารักษา”	 ซึ่งถือเป็นการปรับกระบวนทัศน์และ
การปฏิรูประบบสุขภาพที่ส�าคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
	 ในระบบบรกิารสขุภาพของประเทศไทย	การส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	ได้มกีารด�าเนนิการ
และพัฒนามาอย่างยาวนาน	 ทั้งในกลุ่มเด็ก	 มารดา	 และผู้สูงอายุ	 ส่วนในกลุ่มวัยท�างานหรือในช่วงอายุ	
15	-	59	ปี	ซึง่เป็นประชากรกลุม่ใหญ่ของประเทศนัน้	จากการส�ารวจของส�านกังานสถิตแิห่งชาตใินปี	2561 
พบว่าประชากรกลุ่มวัยท�างานมีจ�านวนถึง	 56.39	 ล้านคน	 แต่กลับไม่พบคลินิกหรือหน่วยบริการเพื่อให้
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบองค์รวมส�าหรับประชากรกลุ่มนี้โดยตรง	 ในระบบบริการ
สุขภาพปัจจุบันมีคลินิกเฉพาะทางที่ด�าเนินการด้านการบริการสุขภาพเพื่อกลุ่มวัยท�างานอยู่บ้าง	 เช่น	 
คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ	คลินิกไร้พุง	(DPAC)	และคลินิกตรวจสุขภาพ	ซึ่งแต่ละคลินิกจะมุ่งเน้น
เฉพาะงานหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 ยังไม่ได้มีการบูรณาการงานร่วมกัน	และเมื่อพิจารณาในเรื่องการให้
บริการของหน่วยบรกิารสขุภาพ	จะพบว่าส่วนใหญ่ยงัเน้นทีก่ารรกัษาพยาบาลมากกว่าการส่งเสรมิสขุภาพ 
และป้องกนัโรค	แม้ว่าเป็นท่ีทราบกนัดีกว่า	 เมือ่เกดิการเจบ็ป่วยแล้วค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากกว่า
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลายเท่า	 ขณะเดียวกันประชาชนในวัยท�างานผู้มีสุขภาพดี	 หรือ 
แม้แต่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค	เมื่อต้องการค�าแนะน�าในการส่งเสริมสุขภาพ	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สขุภาพ	รวมถงึการฝึกทกัษะในการส่งเสริมสขุภาพตนเอง	ไม่สามารถรับบริการหรือปรกึษาหน่วยบรกิารใด 
ได้โดยตรง	 ท�าให้ประชากรกลุ่มนี้ขาดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล	 และค�าปรึกษาในการจัดการสุขภาพ 
ของตนเอง	 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากโรค	 ท้ายท่ีสุดจะส่งผลต่อตนเอง	
ท�าให้ต้องหยดุงาน	 และมค่ีาใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล	 รวมทัง้ส่งผลต่อเศรษฐกจิของประเทศชาตทิีต้่อง 
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลอย่างมหาศาลกับโรคท่ีป้องกันได้	 อาทิ	 โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง	เป็นต้น
	 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเป็นสิ่งส�าคัญ	 และถือเป็นหัวใจของการส่งเสริมสุขภาพที่รัฐ
ต้องลงทุนให้กับประชาชนทุกเพศ	ทุกวัย	และทุกชนชั้น	การจัดให้มีศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	(Wellness	
Center)	 โดยมีจุดประสงค์ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบองค์รวมแก่ประชากร 
วัยท�างานนั้น	 เป็นการเพ่ิมการเข้าถึงการบริการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชากร 
วัยท�างาน	 และเกิดประโยชน์ต่อโรงพยาบาล	 ท�าให้มีหน่วยให้บริการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็น
รูปธรรม	 มีความชัดเจนในบริการ	 มีสถานที่ตั้ง	 สถานที่ให้บริการที่ชัดเจน	 มีผู้รับผิดชอบโดยตรง	 และ 
มีผู้ให้บริการที่มีความช�านาญโดยเฉพาะ	 โดยศูนย์ฯสามารถเชื่อมโยงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การบริการสขุภาพวยัท�างานทีม่อียูเ่ดิม	 ทัง้ยงัสามารถพฒันางานบรกิารส่งเสรมิสขุภาพเพิม่เตมิ	 เพือ่ช่วย 
เสริมรายได้ส่วนหน่ึงให้กับโรงพยาบาลอีกด้วย	 ท้ังนี้	 การลงทุนด้านส่งเสริมสุขภาพนั้น	 จะประหยัด 
ค่าใช้จ่ายทั้งกับประชากรวัยท�างาน	สถานประกอบการ	องค์กรที่เกี่ยวข้อง	ภาครัฐ	และส่งผลต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศในที่สุด
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	 ศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	 (Wellness	 Center)	 มีเป้าหมายในการต่อยอดให้โรงพยาบาลที่มี

ต้นทุนการด�าเนินงานบางส่วนอยู่แล้วได้มีโอกาสในการบูรณาการงานจากคลินิก	และหน่วยงานต่างๆ	ใน

สถานพยาบาลเดียวกัน	 ได้เชื่อมโยงประสานกัน	 โดยมีบุคลากรที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 และมีระบบ 

การท�างานร่วมกัน	ให้เกดิการบรูณาการงาน	มรีปูแบบและการด�าเนนิการท่ีชัดเจน	และเป็นระบบต่อเนือ่ง 

ในกระบวนการส่งเสริมให้ประชากรวยัท�างาน	 ทัง้กลุม่ปกต	ิ กลุม่เสีย่งและกลุ่มป่วย	 สามารถเพิม่สมรรถนะ 

ในการควบคมุปัจจัยก�าหนดสขุภาพ	และพฒันาสขุภาพของตนเอง	ซึง่เป็นหวัใจของการสร้างเสรมิสขุภาพ 

โดยมเีป้าหมายทีป่ระชากรวยัท�างาน	ทัง้ท่ีมสีขุภาพด	ีหรอืมคีวามเสีย่งต่อการเกิดโรค	ศนูย์สขุภาพดวียัท�างาน	

มุง่เน้นการด�าเนนิการปฏริปูการจัดบรกิารส่งเสรมิสขุภาพแบบใหม่	ทีม่ชุีดบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพท่ีได้ผล 

ชัดเจน	 มีทีมบุคลากรเชี่ยวชาญประจ�า	 มีอุปกรณ์	 เครื่องมือในการตรวจประเมินสภาวะสขุภาพในการ 

คดักรองความเสีย่ง	 และแผนการสร้างเสรมิสมรรถนะสขุภาพแบบองค์รวมในทกุมิต	ิ ทัง้นีโ้รงพยาบาลทีม่ี

ความพร้อมทางด้านงบประมาณสามารถสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ	ให้ครอบคลมุเพิ่มข้ึนได้	 เช่น	จัด

ให้มีเครื่องมือ	อุปกรณ์เฉพาะเพิ่มเติม	ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์	เครื่องออกก�าลังกาย	(Fitness)	หรือเครื่องมือ

ตรวจวัดสมรรถภาพต่างๆ	 เพื่อใช้เป็นหน่วยบริการส�าหรับสอน	 สาธิต	 และฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย	

และอาจเป็นสถานที่ๆ	ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องด้วย

กรอบแนวคิดำ ทำฤษฎีท่ีำเกี่ยวข้องกบัศูนย์สุขภาพดำี
 1. กรอบแนวคิด

	 ศูนย์สุขภาพดี	มีเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพในระดับบุคคล	 (Individual)	 โดยมุ่งเน้น

กระบวนการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต	 และพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวม	 มุ่งสู่สุข

ภาวะในกลุ่มประชากรวัยท�างาน	 มีการออกแบบบริการที่เชื่อมโยงและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมผีูร้บับรกิารเป็นศูนย์กลาง	การด�าเนนิงานของศูนย์สขุภาพดี	จะผสมผสานระหว่างกจิกรรมแกนกลาง	

(Core	Activities)	และกิจกรรมสนับสนนุจากโรงพยาบาล	ในการออกแบบรปูแบบบรกิารในการส่งเสรมิสขุ

ภาพและป้องกันโรคในระดับรายบุคคล	(Individual)	เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล	(Personal	

Change)	โดยบคุลากรทีไ่ด้รบัการฝึกฝนเฉพาะในการให้บรกิารส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	ด้วยข้อมลู	

ชดุความรู	้เคร่ืองมอืประเมนิ	(Interventions)	และเครือ่งมอืต่างๆ	เพือ่ช่วยเหลอืแบบองค์รวม	(Holistic)	

ทั้งด้าน	กาย	จิต	และสังคม

	 การด�าเนินการของศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	มีกรอบการด�าเนินงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ระดับบุคคล	 และกลุ่มคนที่จ�าเพาะชัดเจน	 โดยเช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการท่ีเก่ียวข้องเดิม

หรือชุดข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่	ร่วมกับความต้องการของผู้รับบริการ	เพื่อสื่อสารหรือคืนข้อมูลสุขภาพ	สร้าง

ความตื่นตัว	 กระตุ้นความสนใจ	 ส่งผลให้เกิดความตระหนักต่อการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้รับบริการ	

สร้างแรงจูงใจ	(Motivation)	ในการน�าเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง	ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรครายบุคคล
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	 กระบวนการเปลีย่นแปลงรายบคุคล	เริม่จากการประเมนิพืน้ฐานเพือ่ประเมนิสภาพความแข็งแรง 

ของร่างกาย	จิตใจ	อารมณ	์รวมทั้งคัดกรองโรคและความเสี่ยงต่างๆ	 ให้ครอบคลุมทั้งด้านกาย	จิต	และ

สังคม	 กรณท่ีีพบว่ามภีาวะเจ็บป่วยจะด�าเนินการส่งต่อเพือ่รบัการวนิจิฉยัและรกัษาในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	

กรณีที่พบว่าปกติหรือเสี่ยงต่อการเกิดโรค	ผู้รับบริการจะเข้าสู่การรับบริการในการออกแบบและวางแผน

การสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรครายบคุคล	 โดยบรูณาการเครือ่งมอืชุดความรู	้ สมุดประจ�าตวั	 และ

เครื่องมือ	ที่ครอบคลุมทั้งกาย	จิต	และสังคม

 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สุขภาพดี

	 ในกฎบัตรออตาวา	 ให้ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ	 (Health	Promotion)	 ว่าหมายถึง

กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมปัจจัยก�าหนดสุขภาพ	 และพัฒนาสุขภาพ

ของตนเอง	โดยกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการส่งเสริมสุขภาพในระดับบุคคล	คือ

	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	(Develop	personal	skills)	หมายถึง	กระบวนการเพิ่มสมรรถนะ	

ทั้งในตัวบุคคล	และสังคม	ด้วยการให้ข้อมูล	เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ	และพัฒนาทักษะชีวิต	เพื่อให้	 

สามารถควบคมุสขุภาพของตนเองและสิง่แวดล้อมได้	และสามารถตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีจ่ะส่งผลดต่ีอ 

สุขภาพ	 ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีการเตรียมความพร้อมในทุกช่วงชีวิต	 เพื่อให้สามารถปรับตัว

ต่อความเจ็บป่วยเรื้อรัง	 หรือการบาดเจ็บ	 กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพของ

ประเทศ	ซึ่งเป็นบทบาทของหน่วยงานบริการสุขภาพคือ	การปรับเปลี่ยนการบริการสุขภาพ	(Re-orient	 

Health	Service	System)	ซึง่หมายถงึ	การปรบัรปูแบบการบรกิารสขุภาพทีม่ใิช่มุ่งแค่การรกัษาพยาบาล 

เท่าน้ัน	แต่ครอบคลุมถงึการบรกิารสขุภาพท่ีมุ่งสูเ่ป้าหมายคอื	สขุภาวะ	ทีค่รอบคลมุท้ังประชากรกลุม่ปกติ	

และกลุ่มเสี่ยง	เพื่อสนับสนุนบุคคล	(Individual)	ให้เกิดทักษะส่วนบุคคล	(Personal	Skills)

	 ดังนั้นศูนย์สุขภาพดี	 จึงมีเป้าหมายเพื่อช่วยประชาชนกลุ่มวัยท�างานทั้งกลุ่มที่มีสุขภาพดีหรือมี

ภาวะเส่ียง	 ให้เกิดความตระหนักรู้	 เข้าใจ	 และรอบรู้หลักการที่ถูกต้องในการด�ารงภาวะสุขภาพ	 โดย

บริการให้ค�าปรึกษา	แนะน�าแนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความมั่นใจ	และการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้อง		

เพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยที่เหมาะสม

Organizational
Assessment

ตรวจสุขภาพ
ประจำป Individual

Holistic assessment
(กาย จิต สังคม/

สิ่งแวดลอม จิตวิญญาณ)

การรักษา

Health Promotion

Prevention

Intervention

Increase
Awareness

Personal change

กาย

จิต

สังคม

จิตวิญญาณ
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เป้าหมาย และวตัถุประสงค์การจดัำตั้งศูนย์สุขภาพดำี
 1. เป้าหมาย

	 ศูนย์สุขภาพดี	 มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยท�างานมีสุขภาวะสมบูรณ์และ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด	(Optimal	well-being	and	quality	of	life)	โดยศูนย์สุขภาพดีจะเป็นจุดบริการ

ที่มุ่งเน้นให้ประชากรวัยท�างานทั่วไปให้มารับบริการ	ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี	หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด 

ภาวะสุขภาพต่างๆ	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการติดตาม	 ประเมินสถานะสุขภาพทั่วไป	 และรับค�าปรึกษา	 ในด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างผสมผสานในทุกด้าน	รวมทั้งมีการติดตาม	และประเมินผล

ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพ	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี	มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีตามวัย

 2. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดี

	 	 1.	เพ่ือเป็นหน่วยบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ประเมนิสถานะสุขภาพท่ัวไป	 และให้

ค�าปรึกษาการสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคอย่างผสมผสานในทกุด้านอย่างต่อเนือ่ง	ส�าหรบัประชากร 

วัยท�างาน	ให้มสีขุภาพและคณุภาพชวีติทีดี่ตามวยั	(Optimal	well-being	and	quality	of	life)

	 	 2.	เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดตาม	และประเมินผลความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพ	และ

การป้องกันโรคในประชากรวัยท�างาน

บทำบาทำของศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน
	 1.	ประเมินสุขภาพ	สมรรถนะด้านร่างกาย	จิตใจ	และความเสี่ยงแบบเบ็ดเสร็จอย่างผสมผสาน

	 2.	ให้การวินิจฉัย	และวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคส�าหรับแต่ละบุคคล

	 3.	ให้ค�าปรกึษา	พร้อมกบักระตุน้	สร้างแรงจูงใจ	ให้บรกิารส่งเสรมิสขุภาพ	ป้องกนัโรค	รายบุคคล/ 

รายกลุ่ม	ทั้งเชิงรุกและเชิงรับพร้อมกับแนะน�าชุดการฝึกปฏิบัติ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสภาพปัญหา/

ความเสี่ยงของบุคคล

	 4.	ให้บริการวัคซีนตามความจ�าเป็นส�าหรับกลุ่มคนวัยท�างาน

	 5.	การติดตาม	ประเมินผลภาวะสุขภาพและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง	พร้อมกับการบันทึกผล

	 6.	การประสาน	ส่งต่อ	ให้กับหน่วยบริการเฉพาะทางด้านอื่นๆ	ในกรณีที่จ�าเป็น

กลุ่มเป้าหมาย

	 ประชากรวัยท�างาน	 (15-59	 ปี)	 ที่ยังไม่ป่วย	 และอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรคท่ีต้องการ 

รับบริการทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ	และป้องกันโรค

 วัยท�างาน	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่มหลัก	 คือ	 วัยท�างานตอนต้น	 วัยท�างานตอนกลาง	 วัยก่อนเกษียณ	

หรือวัยทอง	ซึ่งอาจมีชุดกิจกรรมที่จ�าเพาะแตกต่างกันตามความเหมาะสม

บุคลากรในการด�าเนินการ	ควรประกอบด้วย

	 1.	พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข

	 2.	นักโภชนาการ	หรือนักก�าหนดอาหาร

	 3.	นักกายภาพบ�าบัด/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 โดยมีแพทย์ เป็นที่ปรึกษาประจ�าศูนย์

ส่วนทำี่ 1 การดำ�เนินงานศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน
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ขั้นตอนหลกัและกิจกรรมในการดำ�เนินการ
	 ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกบริการสุขภาพดีตามภาพประกอบได้ดังนี้

 1. การประเมนิสภาพ และตดิตาม	(Assessment	and	Monitor)	สถานะสุขภาพอย่างองค์รวม	

3	ด้าน	ทั้งด้านกาย	(สมรรถนะทางกาย	และพฤติกรรมสุขภาพ	ในเรื่องการรับประทานอาหาร	และการ

ออกก�าลังกาย)	 ความพร้อมทางจิตใจ	 และสงัคม	 โดยอาจมหีรอืไม่มข้ีอมลูสุขภาพเดิม	 กรณท่ีีมผีลสขุภาพ

จากการตรวจสุขภาพประจ�าปี	 ให้น�ามาร่วมพิจารณาในข้ันตอนการประเมินเพื่อวางแผนในการติดตาม	

และหากพบประเดน็ปัญหาเฉพาะ	จึงจะมีการประเมินเฉพาะด้านต่อไป

	 การประเมินสุขภาพพื้นฐาน	ผู้ให้บริการควรจะต้องค�านึงถึงข้อค�าถาม	ดังนี้	1)	ท�าไม	ต้อง

ประเมินสุขภาพพื้นฐาน	2)	ใครเป็นผู้ประเมิน	3)	ประเมินอะไรบ้าง	4)	ประเมินอย่างไร	และ	5)	กิจกรรม

หลังการประเมิน

 การประเมนิสขุภาพพืน้ฐาน	ประเมนิแบบผสมผสานท้ังสมรรถนะทางกาย	จติใจ	และพฤตกิรรม 

สุขภาพ	ในเรื่องการรับประทานอาหาร	และการออกก�าลังกาย	เพื่อประเมินภาวะสุขภาพทั้งทางกาย	จิต	

และสังคม	ที่ผสมผสานระหว่างการประเมินตนเองและการประเมินโดยผู้ให้บริการของศูนย์ฯ

 ผู้ประเมิน	 การประเมินสุขภาพพื้นฐานในกลุ่มวัยท�างาน	 สามารถท�าการประเมินได้	 ทั้งการ

ประเมินด้วยตนเอง	ประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์	 เช่น	 การตรวจร่างกาย	และการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ	และการประเมินสุขภาพโดยใช้แบบประเมินต่างๆ	ดังนี้

 2. การคัดกรอง	 (Screening)	 ครอบคลุมการคัดกรองโรค	 และคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ	 โดย

แบ่งเป็น	3	ประเภทได้แก่

	 	 ●	 คัดกรองโรคและความเสี่ยงสุขภาพพื้นฐาน

	 	 ●	 คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ	และการติดสารเสพติด	(เหล้า	บุหรี่)

	 	 ●	 คัดกรองปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

Assessment
แบบผสมผสาน

คัดกรอง
ความเสี่ยง

สรุป วินิจฉัย
วางแผนการดูแล

ใหคำปรึกษา
และบริการ

สรางเสริมสุขภาพ

สงตอกับ
คลินิกเฉพาะทาง

สมรรถนะทางกาย
ความพรอมจิตใจ
และสังคม
พฤติกรรมสุขภาพ การกิน
ออกกำลังกาย

เสี่ยงตอการเปนเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
การเสพติด เหลา บุหรี่
ความเครียด
การไดรับวัคซีน
โรคจากการประกอบอาชีพ

ภาวะสุขภาพโดยรวม
กายใจ
ความเสี่ยงที่สำคัญ
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ตองพัฒนา

การปรับวิถีชีวิต พฤติกรรม
 - การกิน
 - ออกกำลังกาย
 - เลิกเหลา บุหรี่
 - วัคซีน
 - ความเครียด

ติดตาม ประเมินผล บันทึกสุขภาพ
เพื่อเรียนรูตอเนื่อง

ดำเนินการ
ตอไป
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การประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ เช่น
	 ●	ตรวจสมรรถนะร่างกาย
	 ●	ตรวจร่างกายประจ�าปี
	 ●	ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
	 ●	วัดระดับความโลหิต
	 ●	วัดระดับน�้าตาลในเลือด
	 ●	ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก	(เพศหญิง)
	 ●	การตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน
	 ●	อื่นๆ	เช่น	ระดับไขมันในเลือด

กลุ่มเสี่ยงต้องตรวจเพิ่มเติม
	 ●	 เอ็กซเรย์ปอด
	 ●	ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	 ●	ตรวจตามความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

การประเมิน (ส�ารวจ) สุขภาพด้วยตนเอง เช่น
	 ●	แบบแผนการบริโภค
	 ●	แบบแผนการเคลื่อนไหว
	 ●	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	และการสูบบุหรี่
	 ●	พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ
	 ●	ตรวจสอบน�้าหนัก	ส่วนสูง	รอบเอว
	 ●	ตรวจหาก้อนผิดปกติในเต้านมด้วยตนเอง	(เพศหญิง)

ประเมินสขุภาพด้วยการใช้แบบประเมิน โดยพิจารณาในการใช้ให้สอดคล้องกบัสถานะสุขภาพ 
ของผู้รับบริการ	เช่น
	 ●	แบบประเมินสุขภาพ	น.ค.ร	ส.ว.ย.
	 ●	แบบประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
	 ●	แบบประเมินพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก�าลังกาย
	 ●	แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน
	 ●	แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง
	 ●	แบบประเมินการติดบุหรี่
 ●	แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
	 ●	แบบประเมินความเครียด/แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
	 ●	แบบประเมินความเสี่ยงในการท�างานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช
	 ●	แบบประเมินความเสี่ยงอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ
	 ●	แบบประเมินคุณภาพชีวิต
	 ●	แบบคัดกรองจาก	application	Sabaijai
	 ●	แบบประเมินภาวะซึมเศร้า	(PH	2	Q,	9	Q)
	 ●	แบบประเมินภาวะความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย	(8	Q)
	 ●	แบบประเมินความเสี่ยงจากอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพของผู้รับบริการ
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 3. การสรปุ วนิจิฉยั และวางแผนการดแูล	การวินจิฉยัสภาวะสขุภาพและสมรรถนะในด้านต่างๆ 

ทั้งด้านกาย	และใจ	รวมทั้งการพัฒนาแผนการดูแลสุขภาพที่จ�าเพาะแต่ละบุคคล	 (Individual	Plan) 

ทัง้ท่ีเป็นแผนระยะสัน้	และระยะยาว	ขัน้ตอนนีผู้ใ้ห้บรกิารใช้เครือ่งมอืและทักษะในการสือ่สารเพือ่คนืข้อมลู 

ให้ผู้รับบริการตระหนักถึงความส�าคัญของสถานะสุขภาพ	และความรับผิดชอบในการจัดการป้องกันและ

ส่งเสริมสุขภาพของตนเอง	ให้มีความรู้และมั่นใจในการจัดการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง	

และสามารถก�าหนดเป้าหมายและวางแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผู้รับบริการเลือก	 และวางแผน

ร่วมกับผูใ้ห้บริการ	เพือ่ฝึกทกัษะให้ผูรั้บบรกิารและเป็นเครือ่งมอืในการประเมนิความก้าวหน้าและการตดิตาม 

ในขั้นตอนการให้ค�าปรึกษา

 4. เครื่องมือ	(Intervention)	ชุดเครื่องมือที่สนับสนุนการให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และชุดบริการ

ที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคพื้นฐาน	รวมถึงการสาธิตกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ	ตลอดจน

เครื่องมือให้บริการที่เป็นปัญหาเฉพาะรายบุคคล	 เช่น	 การออกก�าลังกาย	 อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ	

และวิถีชีวิต	การฉีดวัคซีน	การลดเหล้าและบุหรี่	 การลดความเครียด	 เป็นต้น	ซึ่งกระบวนการท่ีเป็น

มาตรการส่งเสริมนี้ต้องมีคุณภาพ	สามารถออกแบบตามลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันได้

 5. การติดตามภาวะสุขภาพ	(Follow	up)	เพื่อติดตามความก้าวหน้า	และความต่อเนื่องตามที่

ได้รับค�าปรึกษา	พร้อมกับมีการบันทึกภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีสมุดสุขภาพ	 (ทั้งท่ีเป็นเอกสาร	 

หรือโปรแกรม	 หรือเอกสารอิเล็กทรอนิก)	 ประจ�าตัวผู้ใช้บริการ	 เพื่อติดตามภาวะสุขภาพ	 พร้อมกับ

บันทึกโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ศูนย์ฯ	ทั้งนี้หมายรวมถึงเครื่องมือในการสนับสนุน	ติดตามความ

ก้าวหน้าอื่นๆ	ที่อาจใช้ร่วม	เช่น	เป้าหมายและแผนรายบุคคล	โดยประเมินเพื่อสร้างแรงจูงใจในความ

ประสบความส�าเร็จ	หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย	และแผนตามความสนใจของผู้รับบริการ	เป็นต้น

 6. การประสาน ส่งต่อ เชื่อมโยงบริการกับหน่วยอื่นในกรณีที่มีปัญหาเฉพาะ	 เช่น	 โรคเรื้อรัง	

ปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพ	หรือมีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนที่ต้องการการดูแลเฉพาะทาง

	 ในส่วนการบริหารจัดการของศนูย์ฯ	ภายใต้ต้นสงักดั	อาจมีการให้บรกิารส่งเสรมิสขุภาพวยัท�างาน 

อยูเ่ดมิ	หรอืมนีโยบายในการบรกิารส่งเสรมิสขุภาพอืน่ๆ	นอกเหนอืจากกจิกรรมแกนกลางตามบรบิท	และ 

ความพร้อมของหน่วยงาน	สามารถออกแบบเพือ่ใช้ร่วมกับการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ	ได้ตามความเหมาะสม

แนวทำางการดำ�เนินงาน และบริหารจดัำการ
	 ศูนย์สขุภาพดีวยัท�างาน	 เป็นศนูย์กลางในการดแูลสขุภาพทีผ่สมผสานในด้านการส่งเสรมิสขุภาพ 

และป้องกันโรคส�าหรับกลุ่มวัยท�างานในทุกด้าน	และหากพบว่ามีปัญหาเฉพาะ/เจ็บป่วยเป็นโรค	หน่วยนี้

จะเป็นหน่วยประสานการส่งต่อไปยงัคลินกิเฉพาะทางต่างๆ	แนวทางหลักในการบรหิารจดัการศนูย์สขุภาพดี 

มีหลักการพื้นฐานดังนี้

	 1.	เน้นเป็นลักษณะที่เป็นบริการแบบองค์รวม	 (Holistic)	 ในการส่งเสริมสุขภาพ	 และป้องกัน

โรครายบุคคลในประชากรวัยท�างาน

	 2.	รูปแบบ	วิธีการจัดศูนย์ฯ	ควรเป็นลักษณะที่น่าสนใจ	มีการออกแบบสถานที่	รูปแบบบริการ

ที่ชวนเชิญ	 จูงใจให้ประชาชนวัยท�างานอยากมาใช้บริการ	 มีช่วงเวลาให้บริการท่ีสะดวกได้ท้ังใน	 และ

นอกเวลาราชการ
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	 3.	มีลักษณะจัดบริการทั้งในสถานพยาบาล	 และลักษณะที่เป็นชุดบริการคลินิก	 จัดกิจกรรม

นอกสถานที่	(สถานที่ท�างาน	สถานศึกษา	ชุมชน)	และมีส่วนที่เป็นเครื่องมือ	หรือพื้นที่สอน	สาธิต	ฝึกหัด

ได้อย่างชัดเจน

	 4.	เน้นให้มีการเข้าถึงได้ง่าย	และครอบคลุมบริการส่งเสริมสุขภาพได้เพิ่มมากขึ้น

	 5.	ชุดกิจกรรมที่ด�าเนินงาน	ควรเป็นชุดที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได	้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับบริการ

ที่มาจากองค์กรหน่วยงานรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือองค์กรเอกชน	 สามารถใช้สิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ของสิทธิ

ประกันสังคม	ราชการ	หรือประกันสุขภาพในประชากรทั่วไป	หรือบุคคลที่มารับบริการสามารถร่วมจ่าย

บางส่วนได้

องค์ประกอบศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน

	 1.	ด้านสถานที่	 มีความพร้อมต่อการติดตั้งระบบ	 สภาพแข็งแรง	 จัดบรรยากาศที่เชิญชวนและ

สะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของวัยท�างาน

	 2.	ด้านบุคลากรต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ�า	มีทักษะเฉพาะในการส่งเสริมสุขภาพวัยท�างานและการ

ให้ค�าปรึกษา

	 3.	ด้านงบประมาณ	จะต้องมีแผนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	และระบบการเงินเพื่อ

รองรับรายได้ที่มาจากการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

	 4.	ด้านข้อมูล	 มีระบบบันทึกสุขภาพที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด	 เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล

สุขภาพของผู้รับบริการ	ข้อมูลการประเมิน	เครื่องมือ	อุปกรณ์	และชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรคในวัยท�างาน

คลินิกโรค
NCDs

คลินิก
วัคซีน

คลินิก
โรคจาการ

ประกอบอาชีพ

คลินิก
สุรา/บุหรี่

DPAC/Fitness

เครื่องมือ น.ค.ร
แบบประเมินพฤติกรรม
(วัดซีน/3 อ. 2 ส.)
เครื่องชั่งน้ำหนัก
เครื่องวัดความดัน/สายวัดรอบเอว

แพทย/พยาบาลวิชาชีพ
นักโภชนาการ นักกายภาพ
นักวิทยาศาสตรการกีฬา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักการตลาด

ประเมินสุขภาพ/ความเสี่ยง
แบบเบ็ดเสร็จ ผสมผสาน

ใหคำปรึกษาบริการ
สรางเสริมสุขภาพแบบพอดีคน/กลุม

ศูนยสุขภาพดีฝก/ปรับ ติดตาม
พฤติกรรม รับวัคซีนผูใหญ

องคประกอบ ศูนยสุขภาพดี (วัยทำงาน)
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	 5.	แผนการบริหารจัดการศูนย์ในระยะยาว	 ทั้งด้านแผนการบริหารจัดกิจกรรมต่างๆ	 แผนการ

บริหารการเงิน	แผนการบริหารบุคลากร	และอื่นๆ	ที่จะท�าให้ศูนย์ฯ	ด�าเนินการอย่างยั่งยืน

การสร้างแรงจูงใจต่อการใช้บริการ

	 1.	รูปแบบบริการ	ควรเป็นลักษณะสอดคล้องกับความสนใจของผู้มารับบริการ	กิจกรรมหรือ

รูปแบบการบริการให้ความรู้สึกสบาย	ไม่หนัก	หรือยากเกินไป

	 2.	มีบริการ	ที่ท�าให้เกิดประโยชน์	และเห็นผลได้ชัดเจน

	 3.	เวลาให้บริการ	 มีช่วงเวลาที่ประชาชนมาใช้บริการได้สะดวก	 นอกจากการให้บริการในเวลา

ราชการ	เช่น	เวลาเย็น	หรือวันหยุดราชการ

ผลลัพธ์งานที่พึงประสงค์

	 1.	ท�าให้ประชาชนกลุ่มวยัท�างานเข้าถงึบรกิารส่งเสรมิสุขภาพ	และป้องกนัโรคได้อย่างครอบคลมุ 

ทั่วถึงมากขึ้น

	 2.	มีชุดบริการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคที่มีประสิทธิผล	และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	พร้อม

ให้บริการได้กว้างขวางขึ้น

	 3.	ท�าให้คุณค่า	ความสนใจต่องานส่งเสริมสุขภาพ	และป้องกันโรคในกลุ่มวัยท�างานเพิ่มมากขึ้น

	 4.	เป็นช่องทางการเสริมรายได้ให้กับหน่วยบริการ

การติดตาม และประเมินผล

 การติดตามและประเมินโครงการ	มีการติดตามและประเมินกระบวนการ	(Process)	ปัจจัย 

น�าเข้า	 (Inputs)	 กิจกรรม	 (Activities)	 และผลผลิต	 (Outputs)	 ของโครงการอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งการ

ตดิตามและประเมนิในระหว่างการด�าเนนิการโครงการเป็นกระบวนการทีส่�าคญัอย่างมาก	 ทัง้นีเ้พือ่จะได้ 

ทราบถงึความก้าวหน้าโครงการในแต่ละระยะ	ปัญหา	และอปุสรรคของการด�าเนนิโครงการว่าเป็นไปตาม

แผนหรอืไม่	 เพือ่หามาตรการแก้ไขได้ทนัเหตกุารณ์	 ทัง้นีจ้ะวางกรอบการตดิตามและประเมนิผลโครงการ

เป็น	 3	 ระยะ	 คือ	 ระยะก่อนด�าเนินการ	 (Baseline	 Assessment)	 ระยะระหว่างด�าเนินการโครงการ	

(Midterm	Evaluation)	และระยะสิ้นสุดโครงการ	(Final	Evaluation)
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ส่วนทำี่ 2.1 การประเมินสถานะสุขภาพ

ส่วนท่ีำ 2 ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานต่อการดำ�เนินงานในแต่ละดำ้าน

2.1.1 การประเมินสถานะสุขภาพด้วยตนเอง

	 ●	 ชั่งน�้าหนัก

	 ●	 การค�านวณดัชนีมวลกาย

	 ●	 วัดเส้นรอบเอว

	 ●	 การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ

2.1.2 การประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

	 ●	 วัดระดับน�้าตาลในเลือด

	 ●	 วัดความดันโลหิต

	 ●	 การประเมินสมรรถนะทางกาย
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2.1.1 การประเมินสถานะสุขภาพดำ้วยตนเอง
	 การประเมนิสถานะสขุภาพด้วยตนเอง	คอื	การท�าให้บคุคลได้รูส้ถานะสขุภาพของตนในปัจจบุนัว่า	

อยู่ในเกณฑ์ใด	 ปกติ	 หรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค	 หรือควรไปตรวจโรคเพ่ิมเติมท่ีโรงพยาบาล	 เป็น 

การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสถานะสุขภาพของตนเอง	ซึ่งการตรวจวัด

สถานะสุขภาพที่สามารถท�าได้ง่ายๆ	ที่บ้าน	คือ	การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	การชั่งน�้าหนัก	และวัด

เส้นรอบเอว

ประเมินอะไรบ้าง

 1. ชั่งน�้าหนัก

	 เพื่อให้รับรู้ว่าน�้าหนักได้มาตรฐาน	ต�่ากว่ามาตรฐาน	หรือเกินมาตรฐานหรือไม่	 โดยเป้าหมาย 

น�้าหนักตัวที่เหมาะสมมาจากการพิจารณาจากค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมคือ	 BMI	 =	 23	 และน�้าหนัก

เกิน	คือ	BMI	=	ตั้งแต	่25	ขึ้นไป

 การแปลงค่า BMI เป็นน�้าหนักที่เหมาะสม	=	ค่า	BMI	ที่ต้องการ	*	ส่วนสูงเป็นเมตร2

เช่น	อยากมีค่าดัชนีมวลกายได้มาตรฐานคือ	23	ก็น�า	23*	ส่วนสูง	 (เมตร)2	จะได้ค่าน�้าหนักท่ีควรเป็น 

จากนั้นจึงชั่งน�้าหนักของแต่ละคน	 เทียบกับน�้าหนักมาตรฐาน	ก็จะทราบว่าน�้าหนักต่างจากค่ามาตรฐาน

กี่กิโลกรัม

 2. การค�านวณดัชนีมวลกาย	เป็นการวัดความอ้วนหรือไขมันในร่างกายโดยใช้น�้าหนักตัวเทียบ

กับส่วนสูง	ค�านวณโดยน�า้หนัก	(กิโลกรัม)	หารด้วยส่วนสูง	(เมตร)2

เป็นการวัดความอ้วนหรือไขมันในร่างกายโดยใช้น�้าหนักตัวเทียบกับส่วนสูง

วิธีค�านวณ		น�้าหนัก	(กิโลกรัม)	หารด้วย	ส่วนสูง	(เมตร)2



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic) 19

	 การประเมนิดัชนมีวลกายมค่ีามาตรฐานท่ีสามารถแปลผลภาวะปกติ	เส่ียงหรอือ้วนได้	ดังรายละเอยีด

ตารางดังนี้

 3. วัดเส้นรอบเอว

	 เพือ่วดัสขุภาพทีเ่ป็นไขมันช่องท้อง	เนือ่งจากไขมนัท่ีสะสมบรเิวณช่องท้อง	มคีวามเสีย่งกว่าไขมนั 

ที่สะสมบริเวณสะโพก	โดยปริมาณไขมันในช่องท้อง	จะมีความสัมพันธ์กับขนาดเส้นรอบเอว	ซึ่งในกรณีที่ 

บุคคลมีรอบเอวใหญ่	จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน	ไขมันในเลือดสูง	ความดันโลหิตสูง 

โรคหลอดเลือดสมอง	 และโรคหลอดเลือดหวัใจ	 ดงันัน้การวดัรอบเอว	 จงึสามารถช่วยในการประเมนิภาวะ

สุขภาพพื้นฐานและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ	ได้

 ค่ามาตรฐานเส้นรอบเอว

	 1)	WHtR	(Waist	Height	Ratio)	 =	 เส้นรอบเอว/ส่วนสูง

	 	 	 	 	 ค่าปกติ	<	0.5

	 2)	WHR	(Waist-Hip	Ratio)	 =	 เส้นรอบเอว/เส้นรอบสะโพก

	 	 	 	 	 ค่าปกติ	(WHO)	:	ชาย	>	0.90	หญิง	>	0.85

 เส้นรอบเอวที่ควรเป็น	=	ส่วนสูง	(เซนติเมตร)	หาร	2

	 หากเส้นรอบเอวเกินกว่าส่วนสูงหาร	2	=	อ้วนลงพุง

	 หากเส้นรอบเอวน้อยกว่าหรือเท่ากับส่วนสูงหาร	2	=	ได้มาตรฐาน/ไม่อ้วนลงพุง



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic)20

วิธีการวัดรอบเอวที่ถูกต้อง

	 1)	อยู่ในท่ายืน	เท้าทั้ง	2	ห่างกัน	ประมาณ	10	เซนติเมตร

	 2)	ใช้สายวัด	วัดรอบเอวโดยวัดผ่านสะดือ	(ถ้าไม่มีสายวัด	อาจใช้เชือกฟางแทนได้)

	 3)	วัดในช่วงหายใจออก	(ท้องแฟบ)

	 4)	ให้สายวัดแนบล�าตัว	ไม่รัดแน่น

	 5)	ให้ระดับของสายวัดที่วัดรอบเอววางอยู่ในแนวขนานกับพื้น

	 ผศ.นพ.สมเกียรติ	 แสงวัฒนาโรจน์	 ได้น�าเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการแยกแยะโอกาส

เสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือด	ซึ่งส่งผลเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวาน	ไขมันผิดปกติ	ความดันโลหิตสูง	

โดยพบว่า	ในประชากรทัง้ชายและหญงิ	อตัราส่วนความยาวรอบเอวต่อความสงู	เป็นตวัชีว้ดัโอกาสเสีย่ง 

โรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสูง	ไขมนัไตรกรีเซอไรด์สงู	กลุม่อาการอ้วนพมีพีงุ	และโรคหวัใจและหลอดเลอืด

ที่ดีที่สุด



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic) 21

 4. การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

แบบคัดกรองพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุงฯ
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แบบฟอร์มบันทึกพฤติกรรมสุขภาพประจ�าวัน	โดย	เครือข่ายคนไทยไร้พุง
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ตนเตือนตน ด้วย 3 อ. 2 ส.	โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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	 เป็นการประเมินสุขภาพโดยรวม	 สามารถใช้เพื่อประเมินสถานะสุขภาพของผู้รับบริการ	 และ

น�ามาเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้า	หรือประเมินซ�้าได้

แบบประเมิน น.ค.ร. ส.ว.ย.
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2.1.2 การประเมินสถานะสุขภาพโดำยเจ้าหน้าทำี่สาธารณสุข
 1. วัดระดับน�้าตาลในเลือด

	 การตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือด	 หมายถึง	 การเจาะหาระดับกลูโคสในเลือด	 กลูโคสในเลือด

มาจากอาหารที่เรารับประทาน	เช่น	แป้ง	ไขมัน	หรือโปรตีน

 การตรวจน�า้ตาลสะสมเฉลีย่ในช่วง 2-3 เดือนทีผ่่านมา ด้วยการตรวจ HbA1c	(Hemoglobin	A1c) 

ซึ่งต้องตรวจในโรงพยาบาลเท่านั้น	 มีความส�าคัญเพื่อช่วยประเมินผลการรักษาและป้องกันการเกิดภาวะ 

แทรกซ้อนของโรคเบาหวานในระยะยาวได้	เช่น	ภาวะไตเสื่อม	ตาเสื่อม	ระบบหลอดเลือดหัวใจ	และ

ระบบปลายประสาทเสื่อม

	 ค่าปกติ		 ผู้ไม่เป็นเบาหวาน		 =	 น้อยกว่า	5.7	mg%

	 	 ผู้มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน	 =	 5.7	-	6.4	mg%

	 	 ผู้เป็นเบาหวาน		 =	 มากกว่าหรือเท่ากับ	6.5	mg%

 การตรวจน�้าตาลหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง	Fasting	blood	sugar	 (FBS)	ต้องงดอาหารและ

เครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากน�้าอย่างน้อย	8	ชั่วโมง

	 ค่าปกติ	 ผู้ไม่เป็นเบาหวาน		 =		 70	-	100	mg/dl

	 	 ผู้มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน	 =		 100	-	125	mg/dl

	 	 ผู้เป็นเบาหวาน		 =		 มากกว่า	126	mg/dl

 การวินิจฉัยโรคเบาหวาน	มีเกณฑ์ดังนี้

 ●	 มีระดับน�า้ตาลในเลือด	ขณะงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย	8	ชั่วโมง	มากกว่าหรือเท่ากับ	 

	 	 126	มิลลิกรัม/เดซิลิตร

 ●	 มอีาการของโรคเบาหวาน	 ร่วมกบัระดบัน�า้ตาลในเลือดเวลาใดกต็าม	 มค่ีามากกว่าหรอืเท่ากับ	 

	 	 200	มิลลิกรัม/เดซิลิตร

 ●	 มีระดับน�า้ตาลในเลือด	มากกว่าหรือเท่ากับ	200	มิลลิกรัม/เดซิลิตร	ณ	2	ชั่วโมง	ภายหลัง 

	 	 ทดสอบความทนต่อน�้าตาลกลูโคส	75	กรัมที่รับประทานเข้าไป

 ●	 มีระดับน�า้ตาลเฉลี่ยสะสม	(HbA1c)	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	6.5	ขึ้นไป

 ข้อดีของการตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือด

 ●	 เพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ที่มีอาการแสดงหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน

 ●	 เพื่อใช้ติดตามระดับน�า้ตาลในเลือด

 ●	 เพื่อใช้ประเมินผลการรักษาและประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

 ●	 เพื่อช่วยใช้ในการตรวจป้องกันและแก้ไขอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อมีอาการระดับ 

	 	 น�้าตาลในเลือดสูง	หรือระดับน�้าตาลในเลือดต�่าเกินไปในผู้ป่วยเบาหวาน
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 2. วัดความดันโลหิต

	 ค่าความดันโลหิตค่าตัวบน	หากเท่ากับหรือมากกว่า	120	มม.ปรอท	หรือค่าความดันโลหิต

ค่าตัวล่าง	หากเท่ากับหรือมากกว่า	80	มม.ปรอท	จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
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ระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิต



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic) 31

ค�าแนะน�าวิธีวัดความดันโลหิต

	 ในการวัดความดันโลหิต	สามารถวัดได้ทั้งที่สถานพยาบาลและที่บ้าน	มี	7	องค์ประกอบคือ

วิธีวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง

	 1)	แนะน�าให้วัดภายใน	 1	 ชั่วโมงหลังตื่นนอน	 หรือตอนเย็น	 แต่ควรวัดในช่วงเวลาเดียวกัน	 

	 	 และวัดซ�้า	2-3	ครั้ง	โดยมีระยะห่างกัน	1	นาที

	 2)	ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต

	 3)	นั่งหลังตรงโดยพิงพนักเก้าอี้

	 4)	วางเท้าระนาบกับพื้น

	 5)	ไม่ควรรับประทานอาหาร	ชาหรือกาแฟ	หรือออกก�าลังกายก่อนการวัด	อย่างน้อย	30	นาที

	 6)	เลือกและพันปลอกแขนให้มีขนาดพอดีกับแขนท่อนบน	 วางแขนบนพื้นแข็งและอยู ่ใน 

	 	 ระนาบเดียวกับระดับของหัวใจ

	 7)	พันผ้ารัดแขนให้พอดีกับแขน	เหนือข้อพับแขน	2-3	เซนติเมตร
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 3. การประเมินสมรรถนะทางกาย
	 เพื่อความปลอดภัย	ก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย	ควรให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม
ตามแบบประเมินความพร้อมก่อนการออกก�าลัง	 ถ้าท่านตอบว่า	 “เคย/มี”	 ในค�าถามข้อใดข้อหนึ่ง	 ควร
แนะน�าให้ปรึกษาแพทย์หรือพบผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การกีฬาก่อน	 เพื่อประเมินว่าจะสามารถ 
เข้าร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายหรือปฏิบัติตามโปรแกรมการออกก�าลังกายได้หรือไม่

เคย/มี ไม่เคย/ไม่มี

1. แพทย์ทีต่รวจรกัษาเคยบอกหรอืไม่ว่า	ท่านมีความผดิปกตขิองหวัใจ	
และควรท�ากจิกรรมออกก�าลงั	ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์เท่านัน้	?

2. ท ่านมีความรู ้สึกเจ็บปวดหรือแน่นบริเวณหน้าอกขณะท�า
กิจกรรมออกก�าลังหรือไม่	?

3. ในรอบเดือนที่ผ่านมาท่านเคยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขณะที่อยู่
เฉยๆ	โดยไม่ได้ท�ากิจกรรมออกก�าลังหรือไม่	?

4. ท่านมอีาการสญูเสยีการทรงตวั	 (ยนืหรอืเดนิเซ)	 เนือ่งมาจากอาการ 
วิงเวียนศีรษะหรือไม่	?	หรือท่านเคยเป็นลมหมดสติหรือไม่	?

5. ท่านมีปัญหาทีก่ระดูกหรือข้อ	 ซ่ึงจะมอีาการแย่ลง	 เมือ่ท�ากจิกรรม
ออกก�าลังหรือไม่	?

6. แพทย์ทีต่รวจรกัษา	 ได้สัง่ยารกัษาโรคความดนัโลหติสงู	 หรอืความ
ผิดปกติของหัวใจให้ท่านหรือไม่	?

7. เท่าท่ีท่านทราบ	ยงัมเีหตุผลอืน่ๆ	อกีหรอืไม่	ท่ีท�าให้ท่านไม่สามารถ
ท�ากิจกรรมออกก�าลังได	้?

จุดประสงค์
	 1)	เพ่ือให้ผู้ทดสอบทราบถึงระดับสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ	 และจัดระดับความเสี่ยงของ 
	 	 ผู้ทดสอบ
	 2)	เป็นข้อมูลส�าหรับการแนะน�าโปรแกรมออกก�าลังกายและตั้งเป้าหมายการพัฒนาระดับ 
	 	 สมรรถภาพ
	 3)	เพ่ือประเมินความก้าวหน้าการออกก�าลังกายหรือก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
	 	 สุขภาพ
การเตรียมตัวของผู้รับการทดสอบ
	 1)	กรอกแบบสอบถามประเมินความพร้อมก่อนการออกก�าลังกาย
	 2)	สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย	ไม่หลวมหรือคับเกินไป
	 3)	ดื่มน�้าให้เพียงพอตลอด	24	ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
	 4)	งดอาหาร	บุหรี่	สุราหรือกาแฟก่อนการทดสอบอย่างน้อย	3	ชั่วโมง
	 5)	งดการออกก�าลังกายที่รุนแรงในวันที่จะท�าการทดสอบ

	 6)	คืนก่อนวันทดสอบ	นอนหลับให้เพียงพอ	(6-8	ชั่วโมง)

ถ้าท่านต่อบว่า	“เคย/มี”	ในค�าถามข้อใดก็ตาม
ขอแนะน�าให้ท่านปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มต้นโปรแกรมการออกก�าลังกาย

แบบประเมินความพร้อมก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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ล�าดับของประเมินภาวะสุขภาพ/การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

	 1.	วัดชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก	วัดความดันโลหิต

	 2.	วัดองค์ประกอบร่างกาย	:	น�้าหนัก	ส่วนสูง	รอบเอว	และเปอร์เซ็นต์ไขมัน

	 3.	การวัดสมรรถภาพความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต	 (Cardio	 respiratory	 

	 	 Fitness)	(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือเลือกใช้วิธีการทดสอบอื่นๆ	ได้จาก	“คู่มือการทดสอบ 

	 	 สมรรถภาพทางกาย	ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข”)

	 	 3.1	 เดิน-วิ่ง	12	นาที

	 	 3.2	การทดสอบด้วยการก้าวขึ้นลง	(YMCA-3	Minute	Step	test)

	 4.	การวัดความอดทนของกล้ามเนื้อ	(Muscular	Endurance)

	 	 4.1	การทดสอบวิดพื้น	(Push-Ups)

	 	 4.2	การทดสอบงอตัว	(Curl-up)

	 5.	การทดสอบความอ่อนตัว	การทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า

วิธีการท�าทดสอบสมรรถภาพทางกาย และเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย

 1. วัดชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก	(Resting	Heart	Rate)

	 	 จุดประสงค์	เพื่อประเมินการท�างานของระบบหัวใจหลอดเลือด

	 	 เครื่องมือ	 เครื่องช่วยหูฟัง	(ไม่มีก็ได้)

	 	 วิธีการ		 1.	ให้ผู้ทดสอบนั่งพักอย่างน้อย	5-10	นาที

	 	 	 2.	ใช้ปลายนิว้ชีแ้ละนิว้กลาง	ข้างทีถ่นดัสมัผสับรเิวณต้นคอด้านข้างท่ีมชีพีจรเต้นอยู่	 

    หรือบรเิวณข้อมือ	ด้านข้อมอืข้างเดยีวกบัน้ิวหวัแม่มอืห่างจากข้อพบัประมาณ	 

	 	 	 	 1-2	เซนติเมตร

	 	 	 3.	ให้นับชพีจรเป็นเวลา	15	วนิาที	ได้จ�านวนกีค่ร้ัง	น�ามาคูณ	4	เป็นอตัราการเต้น 

	 	 	 	 ของหัวใจขณะออกก�าลังกายต่อ	1	นาที

	 	 	 4.	บันทึกจ�านวนครั้งที่หัวใจเต้นหรือชีพจรเต้น	(ครั้งต่อนาที)

	 	 	 5.	เปรียบเทียบค่ามาตรฐานในการประเมินผลจากตาราง

  การวัดความดันโลหิต	(Blood	Pressure)

	 	 จุดประสงค์		เพื่อตรวจหาประเมินความเสี่ยงจากความดันโลหิตสูง

	 	 เครื่องมือ		 1.	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท	หรือ	Digital

	 	 	 2.	เครื่องช่วยฟัง

	 	 วิธีการ		 1.	ให้ผู้ทดสอบนั่งสบายๆ	เป็นเวลาอย่างน้อย	5	นาทีก่อนท�าการวัด	และงด 

	 	 	 	 สูบบุหรี	่หรือดื่มกาแฟก่อนวัดอย่างน้อย	30	นาที

	 	 	 2.	วัดความดันโลหิต
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ค่ามาตรฐานอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ดีเยี่ยม 49-55 54-60 49-54 54-59 50-56 54-59 50-57 54-59 51-56 54-59 50-55 54-59

ดีมาก 57-61 61-65 57-61 60-64 60-62 62-64 59-63 61-65 59-61 61-64 58-61 60-64

ดี 63-65 66-69 62-65 66-68 64-66 66-69 64-67 66-69 64-67 67-69 62-65 66-68

ปานกลาง 67-69 70-73 66-70 69-71 68-70 70-72 68-71 70-73 68-71 71-73 66-69 70-72

พอใช้ 71-73 74-78 72-74 72-76 73-76 74-78 73-76 74-77 72-75 75-77 70-73 73-76

ต�่า 76-81 80-84 77-81 78-82 77-82 79-82 79-83 78-84 76-81 79-81 75-79 79-84

ต�่ามาก 84-95 86-100 84-94 84-94 86-96 84-92 85-97 85-96 84-94 85-96 83-98 88-96

 2. วดัองค์ประกอบร่างกาย : น�า้หนัก ส่วนสูง รอบเอว และเปอร์เซ็นต์ไขมัน	(Body	Composition)

	 	 จุดประสงค	์	เพื่อประเมินภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน

	 	 เครื่องมือ		 1.	เครื่องชั่งน�้าหนัก

	 	 	 2.	ที่วัดส่วนสูง

	 	 	 3.	สายวัด

	 	 วิธีการ		 1.	ท�าการชั่งน�้าหนักของผู้ทดสอบ	หน่วยเป็นกิโลกรัม

	 	 	 2.	ท�าการวัดส่วนสูงของผู้ทดสอบ	หน่วยเป็นเมตร

  สูตรการค�านวณดัชนีมวลกาย

   BMI = น�้าหนัก (กิโลกรัม)

     ส่วนสูง x ส่วนสูง (เมตร)

	 ค่าดัชนีมวลกายของแต่ละคนจะมค่ีาเท่ากบัน�า้หนกัของคนๆ	นัน้หารด้วยความสงูหน่วยเป็นเมตร 

สองครั้ง	ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีมวลกายของคนเอเชีย	คือ	18.5	-	22.9	กก/ตร.ม.

 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

ค่ามาตรฐานอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (ครั้งต่อนาที)

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ

BMI มาตรฐานเอเชีย การแปลผล

น้อยกว่า	18.5 ผอม

18.5-22.9 ปกติ

23-24.9 น�้าหนักเกิน

25-29.9 อ้วนระดับ	1

มากกว่าหรือเท่ากับ	30 อ้วนระดับ	2
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 การประเมินตนเอง โดยการวัดรอบเอว

 รอบเอวปกติ  = ส่วนสูง (เซนติเมตร)

    2

	 ค่าปริมาณไขมันในร่างกาย	 สามารถวัดจากเครื่องช่ังน�้าหนักพร้อมวัดองค์ประกอบในร่างกาย	

(Bio-electrical	 impedance	analysis	 :	BIA)	หรือศึกษาวิธีการวัดอื่นๆ	 เพิ่มเติมการวัดได้จาก	“คู่มือ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข”

ค่ามาตรฐานปริมาณไขมันในร่างกาย

 3. การวดัสมรรถภาพความอดทนของระบบหายใจและไหลเวยีนโลหติ	(Cardio	respiratory

17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72

ดีมาก 5.7-8.1 7.3-9.5 13.7-15.8 17.0-19.4 19.1-21.6 15.7-18.8

ดี 8.2-10.6 9.6-11.9 15.9-18.0 19.21.9 21.7-24.2 18.9-22.0

ปานกลาง 10.7-15.7 12.0-16.8 18.1-22.5 22.0-27.0 24.3-29.5 22.1-28.5

ต�่า 15.8-18.2 16.9-19.2 22.6-24.7 27.1-29.5 29.6-32.1 28.6-31.7

ต�่ามาก ≥18.3 ≥19.3 ≥24.8 ≥29.6 ≥32.2 ≥31.8

17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72

ดีมาก 20.3-22.3 20.4-22.6 24.4-26.5 29.8-31.6 32.6-34.5 25.7-30.3

ดี 22.4-24.4 22.7-24.9 26.6-28.7 31.7-33.5 34.6-36.5 30.4-33.2

ปานกลาง 24.5-28.7 25.0-29.6 28.8-33.2 33.6-37.4 36.6-40.6 33.3-39.1

ต�่า 28.8-30.8 29.7-31.5 33.3-35.5 37.5-39.3 40.7-42.6 39.2-42.0

ต�่ามาก ≥30.9 ≥31.6 ≥35.5 ≥39.4 ≥42.7 ≥42.1

อายุ

ค่ามาตรฐานมาตรฐานปริมาณไขมันในร่างกาย (%) ของประชาชนไทย ชาย

ระดับ
สมรรถภาพ

✓

การวัดที่ถูกวิธี

✗

การวัดที่ผิดวิธี คือ รัดแน่น

✗

การวัดที่ผิดวิธี คือ วัดเหนือสะดือ

อายุ

ค่ามาตรฐานมาตรฐานปริมาณไขมันในร่างกาย (%) ของประชาชนไทย หญิง

ระดับ
สมรรถภาพ
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Fitness	(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือเลือกใช้วิธีการทดสอบอื่นๆ	ได้จาก	“คู่มือการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย	ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข”)
  3.1 เดิน-วิ่ง 12 นาที
	 	 	 จุดประสงค	์	 เพื่อประเมินระดับสมรรถภาพของหัวใจ	หลอดเลือด	และปอด
	 	 	 วิธีการ		 	 1.	อบอุ่นร่างกายด้วยการเดินช้าๆ	ประมาณ	3-5	นาที	จากนั้นยืดเหยียด 
	 	 	 	 	 	 กล้ามเนื้อ
	 	 	 	 	 2.	เตรียมตัว	ณ	จุดเริ่มต้น	ดูนาฬิกาเพื่อจับเวลาหรือกดปุุมจับเวลา
	 	 	 	 	 3.	เร่ิมออกเดนิให้เรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะท�าได้โดยไม่มกีารหยดุพกั	 สามารถเดนิช้า 
	 	 	 	 	 	 สลับเร็วหรือวิ่งได้
	 	 	 	 	 4.	ทันทีที่เวลาครบ	 12	 นาที	 ให้ดูระยะทางที่เดินได้และบันทึกระยะทาง 
	 	 	 	 	 	 เป็นเมตรโดยมีความละเอียดเพียงหลัก	10	เช่น	1,620,	1,630,	1,640	 
	 	 	 	 	 	 เมตร	(เพื่อความสะดวกในการนับระยะทางทุกครั้งที่ได้เดินครบ	1	รอบ	 
	 	 	 	 	 	 ให้สวมยางวงที่ข้อมือ	1	เส้น	จ�านวนยางวงทั้งหมดคูณด้วยระยะทางต่อ 
	 	 	 	 	 	 รอบบวกกับระยะทางที่ไม่ครบรอบจะเป็นระยะทางทั้งหมดที่เดินได้)
	 	 	 	 	 5.	จากนั้นเดินช้าลงเพื่อผ่อนหยุดในเวลา	3-5	นาที	และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
	 	 	 	 	 	 ต้นขาด้านหน้า	ต้นขาด้านหลัง
	 	 	 	 	 6.	น�าค่าที่บันทึกไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่มอายุและเพศ
	 	 	 	 	 7.	ถ้าไม่สามารถเดินได้ครบ	12	นาที	ให้วัดระยะทางพร้อมกับระยะเวลาที่ 
	 	 	 	 	 	 ใช้เดินและบันทึกไว้	 เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับเปรียบเทียบในการทดสอบ 
	 	 	 	 	 	 ครั้งต่อไป

ค่ามาตรฐานการเดิน-วิ่ง 12 นาที

13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 ≥60

ดี ≥2760 ≥2640 ≥2510 ≥2460 ≥2320 ≥2120

ปานกลาง 2510-2750 2400-2630 2330-2500 2240-2450 2090-2310 1930-2110

ค่อนข้างต�่า 2200-2500 2110-2390 2090-2320 2000-2230 1870-2080 1640-1920

ต�่า ≤2190 ≤2100 ≤2080 ≤1990 ≤1860 ≤1630

  3.2 ทดสอบด้วยการก้าวขึ้นลง	(YMCA-3	Minute	Step	test)

13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 ≥60

ดี ≥2300 ≥2160 ≥2080 ≥2000 ≥1900 ≥1760

ปานกลาง 2080-2290 1970-2150 1900-2070 1790-1990 1690-1890 1580-1750

ค่อนข้างต�่า 1900-2070 1790-1960 1690-1890 1580-1780 1500-1680 1390-1570

ต�่า ≤1890 ≤1780 ≤1680 ≤1570 ≤1490 ≤1380

อายุ

ค่ามาตรฐานการเดิน-วิ่ง 12 นาที (เมตร) ชาย

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ

ค่ามาตรฐานการเดิน-วิ่ง 12 นาที (เมตร) หญิง

ระดับ
สมรรถภาพ
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	 	 	 จุดประสงค์	 เพื่อประเมินสมรรถภาพหรือความอดทนของระบบหายใจ	 และไหลเวียน 
	 	 	 	 	 โลหิต
	 	 	 เครื่องมือ	 ม้าสูงหรือกล่องไม้	12	นิ้ว	 เครื่องเคาะจังหวะ	นาฬิกาจับเวลาเครื่องช่วย 
	 	 	 	 	 หูฟัง
	 	 	 วิธีการ		 	 1.	ตั้งเครื่องเคาะจังหวะที่ความเร็ว	96	ครั้งต่อนาที
	 	 	 	 	 2.	ก้าวขึ้นลงม้าเป็นเวลา	3	นาที
	 	 	 	 	 3.	นั่งทันทีเมื่อครบ	3	นาทีและภายใน	5	วินาที	แล้วจับอัตราการเต้นของ 
	 	 	 	 	 	 หัวใจ	เป็นเวลา	1	นาทีเต็ม

ค่ามาตรฐานอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

ดีเยี่ยม 70-78 73-79 72-81 78-84 72-82 72-86

ดีมาก 82-88 83-88 86-94 89-96 89-97 89-95

ดี 91-97 91-97 98-102 98-103 98-101 97-102

ปานกลาง 101-104 101-106 105-111 109-115 105-111 104-113

พอใช้ 107-114 109-116 113-118 118-121 113-118 114-119

ต�า่ 118-128 119-128 120-128 124-130 122-128 122-126

ต�่ามาก 131-164 130-164 132-168 135-158 131-150 133-152

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65

ดีเยี่ยม 72-83 72-88 74-87 76-83 74-92 73-86

ดีมาก 88-97 91-97 93-101 96-102 97-103 93-100

ดี 100-106 103-101 104-109 106-113 106-111 104-111

ปานกลาง 110-116 112-118 111-117 117-120 113-117 117-121

พอใช้ 118-124 121-127 120-127 121-126 119-127 123-127

ต�่า 125-137 129-135 130-136 127-133 129-136 129-134

ต�่ามาก 142-155 141-154 143-152 138-152 142-151 136-151

อายุ

ค่ามาตรฐานอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (ครั้งต่อนาที) ตามแบบ YMCA Step Test ชาย

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ

ค่ามาตรฐานอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (ครั้งต่อนาที) ตามแบบ YMCA Step Test หญิง

ระดับ
สมรรถภาพ
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 4. การวัดความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance)

  4.1 การทดสอบวิดพื้น (Push-Ups)

	 	 	 จุดประสงค	์	 เพื่อประเมินความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าอกและต้นแขน

	 	 	 เครื่องมือ		 นาฬิกาจับเวลา

	 	 	 วิธีการ	 นับจ�านวนครั้งที่ท�าได้ติดต่อกันใน	1	นาที	โดยไม่หยุด

ท่าทดสอบชาย

ท่าทดสอบหญิง

ค่ามาตรฐานจ�านวนครั้งของการวิดพื้นในช่วงเวลา 1 นาที

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

ดีมาก ≥35 ≥28 ≥22 ≥18 ≥17

ดี 28-34 22-27 17-21 12-17 11-16

ปานกลาง 22-27 17-21 13-16 10-11 8-10

ต�่า 17-21 12-16 9-12 6-9 5-7

ต�่ามาก ≤	16 ≤	11 ≤	8 ≤	5 ≤	4

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

ดีมาก ≥27 ≥25 ≥23 ≥18 ≥16

ดี 21-26 18-24 15-22 11-17 11-16

ปานกลาง 15-20 13-17 11-14 6-10 5-10

ต�่า 10-14 8-12 5-10 2-5 1-4

ต�่ามาก ≤	9 ≤	7 ≤	4 ≤	1 ≤	0

ค่ามาตรฐานจ�านวนครั้งของการวิดพื้นในช่วงเวลา 1 นาที ชาย

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ

ค่ามาตรฐานจ�านวนครั้งของการวิดพื้นในช่วงเวลา 1 นาที หญิง

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ
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  4.2 การทดสอบงอตัว (Curl-up)

	 	 	 จุดประสงค์	 เพื่อประเมินความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าท้อง

	 	 	 เครื่องมือ		 นาฬิกาจับเวลา

	 	 	 วิธีการ		 นับจ�านวนครั้งที่ท�าได้ติดต่อกันใน	1	นาที	โดยไม่หยุด

	 	 	 	 1.	ผู้ทดสอบนอนหงายบนเสื่องอเข่าท�ามุม	90	องศา	(ส้นเท้าห่างจากกัน 

	 	 	 	 	 ประมาณ	 12-19	 นิ้ว)	 วางแขนบนพื้นข้างล�าตัวทั้งสองข้างคว�่าฝ่ามือ 

	 	 	 	 	 ปลายนิ้วสัมผัสเส้น	หรือแถบเครื่องหมายที่วางติดบนพื้นส�าหรับเป็น 

	 	 	 	 	 จุดเริ่มต้น

	 	 	 	 2.	ให้ผูท้ดสอบงอตัว	ยกศรีษะ	ไหล่และล�าตวัข้ึนพ้นจากพ้ืน	(ท�ามุม	30	องศา 

	 	 	 	 	 กับพื้น)	ศอกทั้ง	 2	ข้างเหยียดตรง	พร้อมกับเคลื่อนปลายมือไปสัมผัส 

	 	 	 	 	 เส้นหรือแถบเครื่องหมาย	อันที่	2	ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นแรก	8	ซม.	ส�าหรับ 

	 	 	 	 	 ผู้ทดสอบที่มีอายุมากกว่า	45	ปี	และ	12	ซม.	ส�าหรับผู้ทดสอบที่มีอายุ 

	 	 	 	 	 มากกว่า	45	ป	ีและลดล�าตัว	ไหล่ลงติดพื้นทุกครั้งระหว่างการทดสอบ	 

	 	 	 	 	 ปลายนิ้ว	 เท้า	 และก้นต้องสัมผัสกับพื้นตลอดเวลา	 ก่อนงอตัวขึ้นหลัง 

	 	 	 	 	 ส่วนล่างต้องแบนราบติดพื้น

	 	 	 	 3.	หรือให้ผู้ทดสอบนอนหงายชันเข่าตามข้อ	 1	 แต่ให้มือวางแตะบนหน้า 

	 	 	 	 	 ต้นขา	 งอตัวขึ้น	 จนมือเลื่อนไปแตะหัวเข่า	 (ที่บริเวณลูกสะบ้า)	 ซึ่งจะ 

	 	 	 	 	 ท�าให้ล�าตัวท�ามุมกับพื้นประมาณ	30	องศา

	 	 	 	 4.	ให้ท�าซ�้าๆ	และนับจ�านวนครั้งที่ท�าได้ใน	1	นาที	โดยไม่หยุดพัก	เปรียบ 

	 	 	 	 	 เทียบกับตารางตามเพศและอายุ

ค่ามาตรฐานจ�านวนครั้งของการงอตัวในช่วงเวลา 1 นาที

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

ดีมาก ≥	57 ≥	70 ≥	76 ≥	61 ≥	34

ดี 32-26 37-69 52-75 36-60 20-33

ปานกลาง 25-31 27-36 32-51 24-35 10-19

ต�่า 14-24 14-26 22-31 14-23 1-9

ต�่ามาก ≤	13 ≤	13 ≤	21 ≤	13 ≤	0

ค่ามาตรฐานจ�านวนครั้งของการงอตัวในช่วงเวลา 1 นาที ชาย

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ
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20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

ดีมาก ≥	46 ≥	44 ≥	43 ≥	31 ≥	31

ดี 33-45 29-43 29-43 17-30 20-30

ปานกลาง 22-32 16-28 21-28 3-16 10-19

ต�่า 13-21 1-15 6-20 1-2 1-9

ต�่ามาก ≤	12 ≤	0 ≤	5 ≤	0 ≤	0

 5. การทดสอบความอ่อนตัว การทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า

	 	 	 จุดประสงค์		 เพ่ือประเมนิความยดืหยุน่ของกล้ามเน้ือหลงัระดบัเอว	และกล้ามเนือ้ต้นขา

	 	 	 	 ด้านหลัง

	 	 	 เครื่องมือ	 ม้าวัดความอ่อนตัว	 มีระยะทาง	+30	 และ	 -30	 มี	 “0”	 อยู่ตรงที่ยันเท้า	 

	 	 	 	 เสื่อหรือพรมส�าหรับรองนั่ง

	 	 	 วิธีการ	 ผู้ทดสอบเหยียดแขนก้มตัวให้ไกลที่สุด	ท�าการทดสอบ	2-3	ครั้ง	ใช้ค่าที่ดี 

	 	 	 	 ที่สุด

ค่ามาตรฐานการนั่งงอตัวไปด้านหน้า

17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72

ดีมาก ≥	21 ≥	20 ≥	19 ≥	17 ≥	17 ≥	14

ดี 17-20 17-19 15-18 13-16 13-16 10-13

ปานกลาง 18-16 9-16 6-14 5-12 4-12 2-9

ต�่า 4-7		 6-8 2-5 1-4 0-3 (-2)-1

ต�่ามาก ≤	3 ≤5 ≤	1 ≤	0 ≤	(-1) ≤	(-3)

ค่ามาตรฐานจ�านวนครั้งของการงอตัวในช่วงเวลา 1 นาที หญิง

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ

ค่ามาตรฐานการนั่งงอตัวไปด้านหน้า (เซนติเมตร) ของประชาชนไทย ชาย

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ
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17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72

ดีมาก ≥	19 ≥20 ≥	21 ≥	20 ≥	18 ≥	18

ดี 16-18 17-19 17-20 16-19 15-17 15-17

ปานกลาง 9-15 10-16 8-16 8-15 8-14 8-14

ต�า่ 6-8 7-9 4-7 4-7 5-7 5-7

ต�่ามาก ≤	5 ≤	6 ≤	3 ≤	3 ≤	4 ≤	4

แบบบันทึกสมรรถภาพทางกาย

ชื่อ.....................................................นามสกุล.....................................................อายุ..........ปี เพศ..........

น�้าหนัก..........กิโลกรัม ส่วนสูง..........เซนติเมตร

ชีพจรขณะพัก...............ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต....................มม./ปรอท

องค์ประกอบ
สมรรถภาพ

การทดสอบ ผลการทดสอบ ระดับ
สมรรถภาพ

หมายเหตุ

สมรรถนะด้านแอโรบิก
การก้าวขึ้นลง	3	นาที ..........ครั้งต่อนาที

เดิน-วิ่ง	12	นาที ระยะทาง..........เมตร

ความฟิตกล้ามเนื้อ
วิดพื้น ..........ครั้งต่อนาที

ทดสอบการงอตัว ..........ครั้งต่อนาที

ความยืดหยุ่น นั่งงอตัว ..........เซนติเมตร

องค์ประกอบร่างกาย
ดัชนีมวลกาย ..........กก/ตรม.

เส้นรอบเอว ..........เซนติเมตร

ค่ามาตรฐานการนั่งงอตัวไปด้านหน้า (เซนติเมตร) ของประชาชนไทย หญิง

ระดับ
สมรรถภาพ

อายุ
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ส่วนท่ีำ 2.2 การคดัำกรอง (Screening)

ด้านกาย

	 ●	 แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน

	 ●	 แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง

	 	 (CVD	Risk	Score)

ด้านจิตใจ

	 ●	 การประเมินความเครียด

	 ●	 แบบประเมินคุณภาพชีวิต

	 ●	 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า

	 ●	 แบบประเมินการฆ่าตัวตาย

	 ●	 APP	Sabaijai

ด้านพฤติกรรมเสี่ยง

	 ●	 แบบทดสอบการติดบุหรี่

	 ●	 แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา
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ดำ้านกาย
	 แบบประเมินการคัดกรองโรค	 ใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 โรค

เบาหวาน	โรคหัวใจขาดเลือด	และโรคหลอดเลือดสมอง	เป็นต้น

แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน
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แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง

โดยใช้ตารางสี	กรณีไม่มีผลเลือดค่าคอเลสเตอรอล

ขั้นตอนการบริการหลังประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง

	 1)	 ประเมนิ	Risk	Healthy	(Check	Life’s	Simple	7)–FPG,	BP,	TC,	Tobacco,	BMI/WC,	Diet,	PA

	 2)	 ให้ข้อมูล	ปัจจัยเสี่ยง	และอาการเตือนของโรค

	 3)	 แบบบันทึก	น.ค.ร.	(น�า้หนัก	ความดันฯ	รอบเอว)	ประเมินสุขภาพด้วยตนเอง

	 4)	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/จัดการตนเอง**

	 5)	 ทราบอาการเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 6)	 ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อติดตาม**

	 7)	 ให้ค�าปรึกษาอย่างเข้มข้น**

	 8)	 ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยง**

	 9)	 ส่งพบแพทย์เพื่อให้ยาตามความเหมาะสม	เป้าหมายเพื่อควบคุม	FPG	BP	ไขมัน	ให้อยู่ใน 

	 	 เกณฑ์ปกติ

	 10)	ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด**

 หมายเหตุ ** เร่งด่วน	ใน	CVD	Risk	≥	30%
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ดำ้านจิตใจ

การประเมินความเครียด

(แหล่งข้อมูล	กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต)

 ความเครียด	 คือ	 ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาต่อบสนองของร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อต่อต้าน

สิ่งที่มาคุกคาม	เพื่อรักษาสภาวะสมดุลของร่างกายไว้	ซึ่งระดับของความเครียดมีทั้ง

 1) ความเครยีดในระดบัน้อยๆ	 จะกระตุน้ให้ร่างกายเกิดความพยายามอดทน	 และต่อสูเ้พือ่ขจัด

ความเครียด	และส่งเสริมให้เกดิความเข้มแขง็	สามารถเอาชนะปัญหาและอปุสรรคได้	และ

 2) ความเครยีดเกิดอยูน่านและรนุแรงเกินไป	จะท�าให้เกิดปัญหาสขุภาพจติหรอืเจบ็ป่วยทางกาย	

และทางจิตได	้เช่น	โรคหัวใจ	ความดันโลหิต	โรคมะเร็ง	โรคกระเพาะ	โรคซึมเศร้า	ฯลฯ

	 กรมสุขภาพจิต	(2541)	ได้อธิบายว่า	ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น

เมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ	ที่ท�าให้รู้สึกไม่สบายใจคับข้องใจหรือถูกบีบคั้น	กดดันจนท�าให้เกิดความรู้สึก

ทุกข์ใจสับสนโกรธหรือเสียใจ

 ความเครียด	ถือเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตที่ส�าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งเพราะว่าผลของความเครียด 

ท�าให้บุคคลไม่มีความสุขมีความไม่สบายใจ	ท�าให้เกิดโรคต่างๆ	ทางร่างกายตามมา	 เช่น	นอนไม่หลับ	

แผลในกระเพาะอาหาร	โรคเบาหวานก�าเริบ	หลอดเลือดหัวใจอุดตัน	โรคหอบหืด	และมะเร็ง

 ความเครียด	ท�าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการขาดงาน	ประสิทธิภาพการท�างาน

ลดลง	 อีกทั้งต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 และเป็นเหตุชักจูงให้บุคคลปรับตัวในทางท่ีผิด 

บางคนหาทางระบายความเครียดด้วยเหล้าและบุหรี่	 ติดสารเสพติด	หลายคนหมกมุ่นอยู่กับการพนัน

และบางรายมกีารกระท�าก้าวร้าวรนุแรงถงึการอัตวินบิาตกรรมหรอืฆ่าตวัตาย	กล่าวคือ	ท�าร้ายตนเองและ

ท�าร้ายผู้อื่น
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สาเหตุของความเครียด

 ●	 ครอบครัว

 ●	 งาน

 ●	 สังคม

 ●	 สิ่งแวดล้อม

 ●	 ตัวบุคคล	(สุขภาพและบุคลิกภาพ)

 ●	 ภาวะวิกฤติหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในชีวิต

การประเมินความเครียดทางกายภาพ

ด้านร่างกาย มกัเจ็บป่วยบ่อยๆ	โดยไม่ทราบสาเหตุ	ไม่มเีรีย่วแรง	ปวดศรีษะ	เบ่ืออาหารนอนไม่หลบั

ด้านจิตใจ เคร่งเครียด	เศร้าหมอง	ฟุ้งซ่าน	เบื่อหน่าย	ไม่มีสมาธิในการท�างาน	ฯลฯ

ด้านพฤตกิรรม สูบบุหรี่/ดื่มสุรามากขึ้น	อาจใช้ยากระตุ้นหรือสารเสพติดต่างๆ	จู้จี	้ขี้บ่น	เก็บตัว	ฯลฯ

วิธีคิด เมื่อต้องเผชิญความเครียด

 ●	 รู้อารมณ์ของตนเอง

 ●	 มองโลกในแง่ดี	(คิดบวก)

 ●	 คิดแบบสร้างสรรค์

 ●	 จัดการกับอารมณ์/ความคิดเมื่อเครียด

 ●	 คิดหาทางแก้ปัญหา

วิธีการจัดการกับความเครียด

 ●	 เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

 ●	 เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ท�าให้เครียด

 ●	 เปลี่ยนแปลงที่จิตใจ

 ●	 ฝึกผ่อนคลายความเครียด

เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด

 ●	 การฝึกการหายใจ

 ●	 การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 ●	 การฝึกสร้างภาพในจินตนาการ

 ●	 การนวดคลายเครียด

 ●	 การท�าสมาธิ

 ●	 การคลายเครียดจากใจสู่กาย

ตัวอย่างแบบประเมินความเครียดของกรมสุขภาพจิต

	 แบบประเมินความเครียด	ฉบับส�านักพัฒนาสุขภาพจิต	20	ข้อ

	 แบบประเมินความเครียด	ฉบับโรงพยาบาลสวนปรุง	20	ข้อ

	 แบบประเมินความเครียด	ฉบับย่อ	5	ข้อ
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แบบประเมินความเครียด โดยกรมสุขภาพจิต (SPST - 20)

ค�าช้ีแจง :	 ในระยะ	6	เดอืนทีผ่่านมามเีหตกุารณ์ในข้อใด	เกดิข้ึนกบัตวัคณุบ้าง	และคณุมคีวามรูสึ้กอย่างไร 

	 	 ต่อเหตุการณ์นั้น	ให้ใส่เครื่องหมาย	✓	ลงในช่องระดับความเครียด	ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให ้

	 	 ข้ามไปไม่ต้องตอบ

	 	 ระดับความเครียด	 1	 หมายถึง	 ไม่รู้สึกเครียด

	 	 ระดับความเครียด		 2	 หมายถึง		 รู้สึกเครียดเล็กน้อย

	 	 ระดับความเครียด		 3	 หมายถึง		 รู้สึกเครียดปานกลาง

	 	 ระดับความเครียด		 4	 หมายถึง		 รู้สึกเครียดมาก

	 	 ระดับความเครียด		 5	 หมายถึง		 รู้สึกเครียดมากที่สุด

ข้อที่ ค�าถามในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมา
1  2 3 4 5

1 กลัวท�างานผิดพลาด

2 ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้

3 ครอบครวัมคีวามขดัแย้งกันในเรือ่งเงนิหรอืเรือ่งงานในบ้าน

4 เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ	น�้า	เสียง	
และดิน

5 รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ

6 เงินไม่พอใช้จ่าย

7 กล้ามเนื้อตึงหรือปวด

8 ปวดหัวจากความตึงเครียด

9 ปวดหลัง

10 ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง

11 ปวดศีรษะข้างเดียว

12 รู้สึกวิตกกังวล

13 รู้สึกคับข้องใจ

14 รู้สึกโกรธ	หรือหงุดหงิด

15 รู้สึกเศร้า

16 ความจ�าไม่ดี

17 รู้สึกสับสน

18 ตั้งสมาธิล�าบาก

19 รู้สึกเหนื่อยง่าย

20 เป็นหวัดบ่อยๆ

คะแนนรวม

ระดับของความเครียด
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ระดับของความเครียด

ระดับคะแนน 0-23 คะแนน

	 ท่านมคีวามเครยีดอยูใ่นระดบัน้อยและหายไปได้ในระยะเวลาสัน้ๆ	 เป็นความเครยีดทีเ่กดิขึน้ได้ 

ในชีวิตประจ�าวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม	ความเครียดในระดับนี้ 

ถือว่ามีประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	เป็นแรงจูงใจในที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิตได้

ระดับคะแนน 24-41 คะแนน

	 ท่านมีความเครียดในระดับปานกลางเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�าวัน	เนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรือ	

เหตุการณ์ที่ท�าให้เครียด	อาจรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัว	ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ	ความเครียดระดับนี้ไม่ก่อให้

เกิดอันตรายหรือเป็นผลเสียต่อการด�าเนินชีวิต	 ท่านสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการท�ากิจกรรม

ที่เพิ่มพลัง	เช่น	ออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	ท�าสิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลิน	เช่น	ฟังเพลง	อ่านหนังสือ	ท�างาน

อดิเรก	หรือพูดคุยระบายความไม่สบายใจกับผู้ที่ไว้วางใจ

ระดับคะแนน 42-61 คะแนน

	 ท่านมคีวามเครยีดในระดับสงู	เป็นระดบัทีท่่านได้รบัความเดอืนร้อนจากสิง่ต่างๆ	หรอืเหตกุารณ์ 

รอบตัว	ท�าให้วิตกกังวล	กลัว	รู้สึกขัดแย้งหรืออยู่ในสถานการณ์ที่แก้ไข	จัดการปัญหานั้นไม่ได้	ปรับความ

รู้สึกด้วยความล�าบากจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน	และการเจ็บป่วย	เช่น	ความดันโลหิตสูง	เป็นแผล

ในกระเพาะอาหาร	ฯลฯ

	 สิ่งที่ท่านต้องรีบท�าเมื่อมีความเครียดในระดับนี้	 คือ	 คลายเครียดด้วยวิธีที่ท�าได้ง่ายแต่ได้ผลดี

คอื	การฝึกหายใจคลายเครยีด	พดูคยุระบายความเครยีดกบัผูไ้ว้วางใจ	หาสาเหตหุรอืปัญหาทีท่�าให้เครยีด

และหาวิธีแก้ไข	 หากท่านไม่สามารถจัดการคลายเครียดด้วยตนเองได้	 ควรปรึกษากับผู้ให้การปรึกษาใน

หน่วยงานต่างๆ

ระดับคะแนน 62 คะแนนขึ้นไป

	 ท่านมีความเครียดในระดับรุนแรง	 เป็นความเครียดระดับสูงที่เกิดต่อเนื่องหรือท่านก�าลังเผชิญ

กับวิกฤตของชีวิต	 เช่น	 เจ็บป่วยรุนแรง	 เรื้อรัง	 มีความพิการ	 สูญเสียคนรัก	 ทรัพย์สินหรือสิ่งท่ีรัก	

ความเครียดระดับนี้ส่งผลท�าให้เจ็บป่วยทางกายและสุขภาพจิต	 ชีวิตไม่มีความสุข	 ความคิดฟุ้งซ่าน	 การ

ตัดสินใจไม่ดี	ยับยั้งอารมณ์ไม่ได้

	 ความเครยีดระดับนีถ้้าปล่อยไว้จะเกดิผลเสยีทัง้ต่อตนเองและคนใกล้ชดิ	ควรได้รบัการช่วยเหลอื 

จากผู้ให้การปรึกษาอย่างรวดเร็ว	เช่น	ทางโทรศัพท์	หรือผู้ให้การปรึกษาในหน่วยงานต่างๆ
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แบบประเมินความเครียด ฉบับโรงพยาบาลสวนปรุง 20 ข้อ

ค�าถามในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่รู้สึก เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

1.	กลัวท�างานพลาด

2.	ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้

3.	ครอบครัวมีความขัดแย้งในเรื่องเงินทอง

	 หรือเรื่องงานในบ้าน

4.	เป็นกังวลเรื่องสารพิษ	หรือมลภาวะ

	 ในอากาศ	น�้า	เสียง	และดิน

5.	รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ

6.	เงินไม่พอใช้จ่าย

7.	กล้ามเนื้อปวดตึง

8.	ปวดหัวจากความตึงเครียด

9.	ปวดหลัง

10.	ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง

11.	ปวดหัวข้างเดียว

12.	รู้สึกวิตกกังวล

13.	รู้สึกคับข้องใจ

14.	รู้สึกโกรธหรือหงุดหงิด

15.	รู้สึกเศร้า

16.	ความจ�าไม่ดี

17.	รู้สึกสับสน

18.	ตั้งสมาธิล�าบาก

19.	รู้สึกเหนื่อยง่าย

20.	เป็นหวัดบ่อยๆ

คะแนน	0-23	 เครียดระดับน้อย	(mild	stress)

คะแนน	24-41	 เครียดระดับปานกลาง	(moderate	stress)

คะแนน	42-61	 เครียดระดับสูง	(height	stress)

คะแนน	62	ขึ้นไป	 เครียดระดับรุนแรง	(severe	stress)

Sstr………..ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้าง

ระดับของความเครียด
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การแปลผล

 1. ความเครียดในระดับต�่า	 (Mild	 Stress)	 หมายถึง	 ความเครียดขนาดน้อยๆ	 และหายไปใน 

	 	 ระยะเวลาอนัสัน้เป็นความเครยีดทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ�าวนั	ความเครยีดระดบันีไ้ม่คกุคามต่อ 

	 	 การด�าเนินชีวิต	 บุคคลมีการปรับตัวอย่างอัตโนมัติ	 เป็นการปรับตัวด้วยความเคยชินและ 

	 	 การปรับตัวต้องการพลังงานเพียงเล็กน้อยเป็น	ภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย

 2. ความเครียดในระดับปานกลาง	(Moderate	Stress)	หมายถึง	ความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต	 

	 	 ประจ�าวันเนื่องจากมีสิ่งคุกคาม	หรือพบเหตุการณ์ส�าคัญๆ	ในสังคม	บุคคลจะมีปฏิกิริยา 

	 	 ตอบสนองออกมาในลักษณะความวิตกกังวล	ความกลัว	ฯลฯ	ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วๆ	ไป 

	 	 ไม่รุนแรง	จนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย	เป็นระดับความเครียดที่ท�าให้บุคคลเกิดความ 

	 	 กระตือรือร้น

 3. ความเครียดในระดับสูง (Height Stress)	 เป็นระดับที่บุคคลได้รับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด 

	 	 ความเครียดสงู	ไม่สามารถปรบัตวัให้ลดความเครยีดลงได้ในเวลาอนัสัน้	ถอืว่าอยูใ่นเขตอันตราย	 

	 	 หากไม่ได้รับการบรรเทาจะน�าไปสู่ความเครียดเรื้อรัง	เกิดโรคต่างๆ	ในภายหลังได้

 4. ความเครียดในระดบัรุนแรง (Severe Stress)	เป็นความเครยีดระดบัสงูท่ีด�าเนนิติดต่อกนัมา	 

	 	 อย่างต่อเนื่อง	จนท�าให้บุคคลมีความล้มเหลวในการปรับตัวจนเกิดความเบื่อหน่าย	ท้อแท้	 

	 	 หมดแรง	ควบคุมตัวเองไม่ได้	เกิดอาการทางกายหรือโรคภัยต่างๆ	ตามมาได้ง่าย
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แบบประเมินความเครียด (ST- 5)

	 ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน	สาเหตุที่ท�าให้เกิดความเครียดมีหลายอย่าง	เช่น	รายได้ท่ีไม่

เพียงพอ	หนี้สิน	ภัยพิบัติต่างๆ	ที่ท�าให้เกิดความสูญเสีย	ความเจ็บป่วย	เป็นต้น	ความเครียดมีทั้งประโยชน์

และโทษ	 หากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้	 ขอให้ท่านลองประเมินตนเอง 

โดยให้คะแนน	0-3	ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน

	 คะแนน	0	 หมายถึง		 เป็นน้อยมากหรือแทบไม่มี

	 คะแนน	1		 หมายถึง		 เป็นบางครั้ง

	 คะแนน	2		 หมายถึง		 เป็นบ่อยครั้ง

	 คะแนน	3		 หมายถึง		 เป็นประจ�า

ข้อที่ อาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ

2-4 สัปดาห์ 0 1 2 3

1 มีปัญหาการนอน	นอนไม่หลับหรือนอนมาก

2 มีสมาธิน้อยลง

3 หงุดหงิด/กระวนกระวาย	ว้าวุ้นใจ

4 รู้สึกเบื่อ	เซ็ง

5 ไม่อยากพบปะผู้คน

               คะแนนรวม

การแปลผล

	 คะแนน	 0-4		 เครียดน้อย

	 คะแนน		 5-7		 เครียดปานกลาง

	 คะแนน		 8-9		 เครียดมาก

	 คะแนน		 10-15	 เครียดมากที่สุด

คะแนน
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แบบประเมินคุณภาพชีวิต	(แหล่งข้อมูล	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข)

	 กรมสขุภาพจติน�าเสนอเครือ่งมอืในการวดัคณุภาพชวีติของประชาชนทัว่ไป	 ซึง่เป็นเครือ่งมอืวดั

คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ	ฉบับภาษาไทย	เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่พัฒนามาจาก

กรอบแนวคิดของค�าว่าคุณภาพชีวิตเครื่องมือวัด	คุณภาพชีวิต	WHOQOL-BREF-THAI	ประกอบด้วย

ข้อค�าถาม	2	ชนิด	คือ	แบบภาวะวิสัย	(Perceived	objective)	และอัตวิสัย	(self-report	subjective)	

จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต	4	ด้าน

	 1.	ด้านร่างกาย	(Physical	domain)	คือ	การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล	ซึ่งมีผลต่อ

ชีวิตประจ�าวัน	เช่น	การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย	การรับรู้ถึงความสามารถในการ

เคล่ือนไหวของตน	 การรบัรูถ้งึความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวันของตน	 การรบัรูถ้งึความสามารถ

ในการท�างาน	การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไมต้องพึ่งพาผู้อื่น	เป็นต้น

	 2.	ด้านจิตใจ	(Psychological	domain)	คือ	การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง	เช่น	การรับรู้ 

ความรู้สึกทางบวกทีม่ต่ีอตนเอง	 การรบัรูถ้งึความรูส้กึภาคภมูใิจในตนเอง	 การรบัรูถ้งึความมัน่ใจในตนเอง	

และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ	 ของตน	การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความ

รู้สึกต่างๆ	เช่น	เศร้า	กังวล	เป็นต้น

	 3.	ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	(Social	relationships)	คือ	การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตน

กับบุคคลอื่น

	 4.	ด้านสิ่งแวดล้อม	(Environment)	คือ	การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต	

เช่น	 การรับรู้ว่าตนมีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต	 การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ด	ี

การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ	และมีกิจกรรมในเวลาว่าง	เป็นต้น
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เครือ่งชีว้ดัคณุภาพชวีติขององค์การอนามัยโลกชดุย่อย ฉบบัภาษาไทย

(WHOQOL-BREF-THAI)

ค�าชีแ้จง	 ข้อค�าถามต่อไปนีจ้ะถามถึงประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ของท่าน	 ในช่วง	 2	สปัดาห์ทีผ่่านมา 

	 ให้ท่านส�ารวจตัวเอง	และประเมินเหตุการณ์หรือความรู้สึกของท่าน	แล้วท�าเครื่องหมาย	✓

	 ในช่องค�าตอบทีเ่หมาะสมและเป็นจรงิกบัตวัท่านมากมทีส่ดุ	โดยค�าตอบม	ี5	ตวัเลอืก	คอื

	 ไม่เคย	 หมายถึง	 ท่านไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลย	รู้สึกไม่พอใจมาก	หรือรู้สึกแย่มาก

	 เล็กน้อย	 หมายถึง	 ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นนานๆ	ครั้งรู้สึกเช่นนั้นเล็กน้อยรู้สึกไม่พอใจ 

	 	 	 หรือ	รู้สึกแย่

	 ปานกลาง	 หมายถึง	 ท่านมคีวามรูส้กึเช่นนัน้ปานกลาง	รูส้กึพอใจระดบักลางๆ	หรอืรูส้กึแย่ 

	 	 	 ระดับกลางๆ

	 มาก	 หมายถึง	 ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นบ่อยๆ	รู้สึกพอใจหรือรู้สึกดี

	 มากที่สุด	 หมายถึง	 ท่านมคีวามรูส้กึเช่นนัน้เสมอ	รูส้กึเช่นนัน้มากท่ีสดุ	หรอืรูส้กึว่าสมบูรณ์ 

	 	 	 รู้สึกพอใจมาก	รู้สึกดีมาก

ข้อที่ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่เคย เล็กน้อย
ปาน
กลาง

มาก
มาก
ที่สุด

1 ท่านพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี้เพียงใด

2 การเจ็บปวดตามร่างกาย	เช่น	ปวดหัว	ปวดท้อง
ปวดตามตัว	ท�าให้ท่านไม่สามารถท�าในสิ่งที่ต้องการ
มากน้อยเพียงใด

3 ท่านมีก�าลังเพียงพอที่จะท�าสิ่งต่างๆ	ในแต่ละวันไหม
(ทั้งเรื่องงาน	หรือการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน)

4 ท่านพอใจกับการนอนหลับของท่านมากน้อยเพียงใด

5 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต	(เช่น	มีความสุข	ความสงบ
มีความหวัง)	มากน้อยเพียงใด

6 ท่านมีสมาธิในการท�างานต่างๆ	ดีเพียงใด

7 ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากน้อยแค่ไหน

8 ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้ไหม

9 ท่านมีความรู้สึกไม่ดี	เช่น	รู้สึกเหงา	เศร้า	หดหู่	
สิ้นหวัง	วิตกกังวล	บ่อยแค่ไหน

10 ท่านรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนที่สามารถท�าอะไรๆ
ผ่านไปได้ในแต่ละวัน

11 ท่านจ�าเป็นต้องไปรบัการรกัษาพยาบาลมากน้อยเพยีงใด 
เพื่อที่จะท�างานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน
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ข้อที่ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่เคย เล็กน้อย
ปาน
กลาง

มาก
มาก
ที่สุด

12 ท่านพอใจกับความสามารถในการท�างานได้อย่างที่
เคยท�ามามากน้อยเพียงใด

13 ท่านพอใจต่อการผูม้ติรหรอืเข้ากบัคนอืน่	อย่างทีผ่่านมา
แค่ไหน

14 ท่านพอใจกับการช่วยเหลือที่เคยได้รับจากเพ่ือนๆ	
แค่ไหน

15 ท่านรูส้กึว่าชวิีตมคีวามมัน่คงปลอดภัยดไีหมในแต่ละวนั

16 ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู ่ตอนน้ีมากน้อย
เพียงใด

17 ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจ�าเป็นมากน้อยเพียงใด

18 ท่านพอใจที่จะสามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้
ตามความจ�าเป็นเพียงใด

19 ท่านได้รู้เรื่องราวข่าวสารที่จ�าเป็นในชีวิตแต่ละวัน
มากน้อยเพียงใด

20 ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยเพียงใด

21 สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด

22 ท่านพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน
(หมายถึงการคมนาคม)	มากน้อยเพียงใด

23 ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมายมากน้อยแค่ไหน

24 ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดีเพียงใด

25 ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน?
(ชีวิตทางเพศ	หมายถึง	เมื่อเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้น
แล้วท่านมีวิธีจัดการท�าให้ผ่อนคลายลงได	้รวมถึง	
การช่วยตัวเองหรือการมีเพศสัมพันธ์)

26 ท่านคิดว่าท่านมีคุณภาพชีวิต	(ชีวิตความเป็นอยู่)
อยู่ในระดับใด
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การให้คะแนน

	 การให้คะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต	WHOQOL-26	 ข้อค�าถามที่มีความหมายทางบวก	 23	 ข้อ	

และข้อค�าถามที่มีความหมายทางลบ	 3	 ข้อ	 คือ	 ข้อ	 2,	 9,	 11	 แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 5	

ระดับ	ให้ผู้ตอบเลือกตอบ

กลุ่มที่ 1 ข้อความทางลบ 3 ข้อ กลุ่มที่ 2 ข้อความทางบวก 23 ข้อ

ไม่เลย	ให	้5	คะแนน ไม่เลย	ให	้1	คะแนน

เล็กน้อย	ให้	4	คะแนน เล็กน้อย	ให้	2	คะแนน

ปานกลาง	ให้	3	คะแนน ปานกลาง	ให้	3	คะแนน

มาก	ให้	2	คะแนน มาก	ให้	4	คะแนน

มากที่สุด	ให้	1	คะแนน มากที่สุด	ให้	5	คะแนน

การแปลผล

	 คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน	 ตั้งแต	่26-130	คะแนน

	 คะแนน	26-60	คะแนน	 แสดงถึง	 การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี

	 คะแนน	61-95	คะแนน	 แสดงถึง	 การมีคุณภาพชีวิตกลางๆ

	 คะแนน	96-130	คะแนน	 แสดงถึง	 การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิต	แยกออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ	ได้ดังนี้

องค์ประกอบ การมคีณุภาพชวีติทีไ่ม่ดี การมีคุณภาพชีวิตกลางๆ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ด้านสุขภาพกาย 7-16 17-26 27-35

2. ด้านจิตใจ 6-14 15-22 23-30

3. ด้านสมัพนัธ์ภาพทางสงัคม 3-7 8-11 12-15

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 8-18 19-29 30-40

คุณภาพชีวิตโดยรวม 26-60 61-95 96-130

	 องค์ประกอบด้านสุขภาพกาย	ได้แก่ข้อ	2,	3,	4,	10,	11,	12,	24

	 องค์ประกอบด้านจิตใจ	ได้แก่ข้อ	5,	6,	7,	8,	9,	23

	 องค์ประกอบด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม	ได้แก่ข้อ	13,	14,	25

	 องค์ประกอบด้านสิ่งแวดลอม	ได้แก่ข้อ	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22

	 ส่วนข้อ	1	และข้อ	26	เป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic) 57

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า
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แบบประเมินการฆ่าตัวตาย
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แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
(แหล่งข้อมูล	แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

(ฉบับปรับปรุง	ครั้งที	่3/2557)	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข)

 1. การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีผลปกติจากการคัดกรอง
  กลุ่มเป้าหมาย :	กลุ่มที่มีผลปกติจากการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย	2Q	(2Q	=	0)
	 	 1)	แจ้งผลการคัดกรองโรคซึมเศร้าและให้สุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า
	 	 2)	แจกเอกสารที่มีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าหรือสื่อสุขภาพจิตเรื่องโรคซึมเศร้า	 เช่น	แผ่นพับ	 
	 	 	 หนังสือ	ฯลฯ
	 	 3)	แนะน�าให้ส�ารวจ/ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	 2Q	 ด้วยตนเอง	 เมื่อพบว่าผลมีแนวโน้มป่วย 
	 	 	 เป็นโรคซึมเศร้า	ให้ไปพบบุคลากรสาธารณสุขเพื่อประเมินโรคซึมเศร้าอีกครั้ง
 2. การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
  กลุม่เป้าหมาย :	กลุม่ท่ีผลมแีนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากการคดักรองโรคซึมเศร้าด้วย	2Q 
	 	 (ให้ค�าต่อบ	 “มี”	 ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง	 2	 ข้อ)	 และมีผลรวมคะแนนจากการประเมินโรคซึม 
	 	 เศร้าด้วย	9Q	<	7	คะแนน
	 	 1)	แจ้งผลการประเมินและให้สุขภาพจิตศึกษา	 โดยการทวนสอบความถูกต้องและพอเพียง 
	 	 	 ในความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแล้วเพ่ิมเติมในส่วนขาดหรือไม่ถูกต้อง	อาจมอบเอกสารท่ีมี 
	 	 	 ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าหรือสื่อสุขภาพจิตเรื่องโรคซึมเศร้า	เช่น	แผ่นพับ	หนังสือ	ฯลฯ
	 	 2)	ควรประเมินว่า	 มีปัญหาด้านสังคมจิตใจหรือไม่	 ถ้ามีควรให้การปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา 
	 	 	 ดังกล่าว
	 	 3)	แนะน�าให้ส�ารวจ/ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	2Q	ด้วยตนเอง	เมื่อพบว่ามีแนวโน้มป่วยเป็น 
	 	 	 โรคซึมเศร้าให้ไปพบบุคลากรสาธารณสุขเพื่อประเมินโรคซึมเศร้าอีกครั้ง
 3. การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับน้อย
  กลุม่เป้าหมาย :	กลุม่ทีม่ผีลรวมคะแนน	จากการประเมนิโรคซึมเศร้าด้วย	9Q	=	7-12	คะแนน
	 	 1)	ประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	8	ค�าถาม	(8Q)
	 	 2)	แจ้งผลการประเมนิโรคซมึเศร้าและการฆ่าตวัตาย	และให้สุขภาพจิตศกึษาโดยการทวนสอบ 
	 	 	 ความถกูต้องและพอเพยีงในความรู้เรือ่งโรคซึมเศร้า	 แล้วเพิม่เตมิในส่วนขาดหรือไม่ถูกต้อง	 
	 	 	 อาจมอบเอกสารทีม่คีวามรูเ้รือ่งโรคซึมเศร้าหรอืสือ่สขุภาพจติเรือ่งโรคซึมเศร้า	เช่น	แผ่นพบั	 
	 	 	 หนังสือ	ฯลฯ
	 	 3)	ประเมนิว่า	มปัีญหาด้านสงัคมจติใจหรือไม่	ถ้ามีควรให้การปรกึษาเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว
	 	 4)	แนะน�าให้/ส่งต่อเพื่อรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาเพิ่มเติมท่ีโรงพยาบาลชุมชนหรือ 
	 	 	 โรงพยาบาลทั่วไปใกล้บ้านหลังพ้นโทษ
 4. การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง
  กลุม่เป้าหมาย :	กลุม่ทีมี่ผลรวมคะแนน	จากการประเมินโรคซมึเศร้าด้วย	9Q	=	13-18	คะแนน
	 	 1)	ประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	8	ค�าถาม	(8Q)
	 	 2)	แจ้งผลการประเมนิโรคซมึเศร้าและการฆ่าตวัตาย	และให้สขุภาพจิตศกึษาโดยการทวนสอบ 
	 	 	 ความถกูต้องและพอเพยีงในความรูเ้รือ่งโรคซมึเศร้าแล้วเพิม่เตมิในส่วนขาดหรอืไม่ถกูต้อง	 
	 	 	 อาจมอบเอกสารทีม่คีวามรูเ้รือ่งโรคซึมเศร้าหรอืสือ่สขุภาพจติเรือ่งโรคซึมเศร้า	เช่น	แผ่นพบั	 
	 	 	 หนังสือ	ฯลฯ
	 	 3)	ประเมนิว่า	มปัีญหาด้านสงัคมจติใจหรอืไม่	ถ้ามคีวรให้การปรกึษาเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว

	 	 4)	พิจารณาส่งพบจิตแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยและตรวจเพิ่มเติม
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 5. การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับรุนแรง

  กลุ่มเป้าหมาย :	 กลุ่มท่ีมีผลรวมคะแนน	จากการประเมินโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 

	 	 โรคซึมเศร้าด้วย	9Q	≥19	คะแนน

	 	 1)	ประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมินการฆ่าตัวตาย	8	ค�าถาม	(8Q)

	 	 2)	แจ้งผลการประเมินโรคซมึเศร้าและการฆ่าตวัตาย	 และให้สขุภาพจิตศกึษาโดยการทวนสอบ 

   ความถกูต้องและพอเพยีงในความรูเ้รือ่งโรคซมึเศร้าแล้วเพิม่เตมิในส่วนขาดหรอืไม่ถกูต้อง	 

	 	 	 อาจมอบเอกสารทีม่คีวามรูเ้รือ่งโรคซึมเศร้าหรอืส่ือสขุภาพจิตเรือ่งโรคซึมเศร้า	เช่น	แผ่นพบั	 

	 	 	 หนังสือ	ฯลฯ

	 	 3)	ประเมินว่า	มีปัญหาด้านสังคมจิตใจหรือไม่	ถ้ามีควรให้การปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

	 	 4)	พิจารณาส่งพบจิตแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยและตรวจเพิ่มเติม

การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความเสี่ยง/มีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย

 กลุ่มเป้าหมาย :	กลุ่มที่มีผลรวมคะแนน	จากการประเมินโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมินโรคซึม

เศร้าด้วย	9Q	≥	7	คะแนน	และมีคะแนนจากการประเมินการฆ่าตัวตายด้วย	8Q	≥	1	คะแนนขึ้นไป

 การด�าเนินการตามความรุนแรง

	 1.	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับน้อย	(8Q	=	1-8	คะแนน)

	 	 1.1	ประเมินความเจ็บป่วยทางจิตเวช	ถ้ามีโรคซึมเศร้าให้ดูแลตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

	 	 1.2	ควรปรึกษาหรือส่งต่อผู้ช�านาญด้านให้การปรึกษาหรือผู้ท�างานด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ 

	 	 	 การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ

	 2.	ผูป่้วยโรคซมึเศร้าทีม่แีนวโน้มจะฆ่าตวัตายในปัจจบุนัในระดบัปานกลาง	(8Q	=	9-16	คะแนน)

	 	 2.1	ให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ	ช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจที่เร่งด่วน

	 	 2.2	ประเมินโรคจิตเวช	หากมีโรคซึมเศร้าให้ดูแลรักษาตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

	 	 2.3	ควรจัดให้มผู้ีดูแลอย่างใกล้ชิด	และแนะน�าญาติให้เข้าใจวธิกีารช่วยเหลอืเฝ้าระวงัท่ีถูกต้อง

	 	 2.4	ควรนัดติดตามเฝ้าระวังเพื่อให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจอย่างต่อเนื่อง

	 3.	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับสูง	(8Q	>	17	คะแนน)

	 	 3.1	ควรรักษาในโรงพยาบาลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด	24	ชั่วโมงหรือพิจารณาส่งต่อ 

	 	 	 โรงพยาบาลจิตเวช

	 	 3.2	ให้การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ	และช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจที่เร่งด่วน

	 	 3.3	กรณีที่มีโรคซึมเศร้า	ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	9Q	ได้คะแนน	>	13	ให้ส่งต่อโรงพยาบาล 

	 	 	 จิตเวชทันที
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Application Sabaijai

	 กรมสุขภาพจิต	พัฒนาแอพพลิเคชั่น	สบายใจ	โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนอายุ	15-65	ปี	

เพื่อประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วยค�าถามง่ายเพียง	9	ข้อ
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ดำ้านพฤติกรรมเสี่ยง

แบบทดสอบการติดบุหรี่

แบบทดสอบวัดระดับการติดสารนิโคติน	เป็นวิธีง่ายๆ	ที่จะช่วยให้คนที่สูบบุหรี่รู้จักตัวเองมากขึ้น

แบบทดสอบการติดบุหรี่ (แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอมเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคติน)
(Fagerstrom Test for Nicotine Dependence)

ค�าถาม ค�าตอบ ระดับคะแนน คะแนนที่ประเมินได้

1.	โดยปกติคุณสูบบุหรี่วันละกี่มวน 10	มวน	หรือน้อยกว่า 0

11-20	มวน 1

21-30	มวน 2

มากกว่า	31	มวน 3

2.	หลังตื่นนนอนตอนเช้าคุณสูบบุหรี่ ภายใน	5	นาทีหลังตื่นนอน 3

	 มวนแรกเมื่อไหร่ 6-30	นาที	หลังตื่นนอน 2

31-60	นาท	ีหลังตื่นนอน 1

มากกว่า	60	นาทีหลังตื่น 0

3.	คุณสูบบุรี่จัดในชั่วโมงแรก ใช่ 1

	 หลังตื่นนอน
	 (สูบมากกว่าในช่วงเวลาอืน่ของวัน)

ไม่ใช่ 0

4.	บุหรี่มวนไหนที่คุณไม่อยากเลิก มวนแรกตอนเช้า 1

	 มากที่สุด มวนอื่นๆ 0

5.	คุณรู้สึกล�าบากหรือยุ่งยากไหมที่ รู้สึกล�าบาก 1

	 ต้องอยู่ใน	“เขตปลอดบุหรี่”	เช่น ไม่รู้สึกล�าบาก 0

 โรงภาพยนตร์	รถโดยสาร	ร้านอาหาร

6.	คุณยังต้องสูบบุหรี่	แม้จะเจ็บป่วย ใช่ 1

	 นอนพักตลอดในโรงพยาบาล ไม่ใช่ 0

                    รวมคะแนน 10

แปลผลคะแนน
คะแนน	 0	-	3	 คะแนน	 แสดงว่า	 ไม่นับว่าคุณติดสารนิโคติน
คะแนน	 4	-	5	 คะแนน	 แสดงว่า	 คุณติดสารนิโคตินในระดับปานกลาง
คะแนน	 6	-	7	 คะแนน	 แสดงว่า	 คุณติดสารนิโคตินในระดับปานกลางและมีแนวโน้มอย่างมาก
	 	 	 	 ในการพัฒนาไปเป็นการติดนิโคตินระดับสูง
คะแนน	 8	-	9	 คะแนน	 แสดงว่า	 คุณติดสารนิโคตินในระดับสูง
คะแนน	 10	 คะแนน	 แสดงว่า	 คุณติดสารนิโคตินในระดับสูงมาก

แบบทดสอบการติดบุหรี่ (แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอมเพื่อวัดระดับการติดนิโคติน) (ตามแบบทดสอบ Fagerstrom Test for Nicotin Dependence)
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แบบทดสอบการติดบุหรี่ (แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอมเพื่อวัดระดับการติดนิโคติน) (ตามแบบทดสอบ Fagerstrom Test for Nicotin Dependence)
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แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา

ข้อคำถาม 0 1 2 3 4 คะแนน

1.คุณดื่มสุราบ่อยเพียงไร ไม่เคยเลย
เดือนละครั้ง 

หรือน้อยกว่า

2-4 ครั้ง 

ต่อเดือน

2-3 ครั้ง 

ต่อสัปดาห์

4 ครั้งขึ้นไป 

ต่อสัปดาห์

2.เลือกตอบเพียงข้อเดียว

เวลาที ่คุณดื ่มสุรา โดยทั ่วไปแล้วคุณดื ่มประมาณ 

เท่าไรต่อวัน หรือ

1-2                

ดื่มมาตรฐาน

3-4               

ดื่มมาตรฐาน

5-6                

ดื่มมาตรฐาน

7-9              

ดื่มมาตรฐาน

ตั้งแต่ 10 ดื่ม

มาตราฐานขึ้นไป

ถ้าโดยทั่วไปดื่มเบียร์ เช่น สิงห์ ไฮเนเกน ลีโอ เชียร์ 

ไทเกอร์ ช้าง ดื่มประมาณเท่าไร ต่อวัน หรือ

1-1.5กระป๋อง/ 

1/2-3/4 ขวด

2-3 กระป๋อง/ 

1-1.5 ขวด

3.5-4กระป๋อง/ 

2 ขวด

4.5-7กระป๋อง/ 

3-4 ขวด

7  กระป๋อง/ 

4 ขวดขึ้นไป

ถ้าโดยทั่วไปดื่มเหล้าเช่น แม่โขง หงส์ทอง หงส์ทิพย์ 

เหล้าขาว 40 ดีกรี ดื่มประมาณ เท่าไรต่อวัน 
2-3 ฝา 1/4 แบน 1/2 แบน 3/4 แบน 1 แบนขึ้นไป

3.บ่อยครั้งเพียงไรที่คุณดื่มตั้งแต่ 6 ดื่มมาตรฐานขึ้นไป 

หรือเบียร์  4 กระป๋องหรือ 2 ขวดใหญ่ ข้ึนไป หรือเหล้าวิสก้ี 

3 เป๊กขึ้นไป

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

4.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งเพียงไรที่คุณพบว่า 

คุณไม่สามารถหยุดดื่มได้  หากคุณได้เริ่มดื่มไปแล้ว
ไม่เคยเลย

น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

5.ในช่วงหนึ ่งปีที ่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที ่คุณไม่ได้ทำ 

สิ ่งท ี ่ค ุณควรจะทำตามปกติ เพราะคุณมัวแต่ไป 

ดื่มสุราเสีย

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

6.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที่คุณต้องรีบดื่ม 

สุราทันทีในตอนเช้า เพื ่อจะได้ดำเนินชีวิตตามปกติ  

หรือถอนอาการเมาค้างจากการดื่มหนักในคืนที่ผ่านมา

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

7.ในช่วงหนึ่งปีที ่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที ่คุณรู ้สึกไม่ดี 

โกรธหรือเสียใจ เนื่องจากคุณได้ทำบางสิ่งบางอย่าง 

ลงไปขณะที่คุณดื่มสุราเข้าไป

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

8.ในช่วงหนึ่งปีที่แล้ว มีบ่อยเพียงไรที่คุณไม่สามารถ 

จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ผ่านมา เพราะว่าคุณได้ดื่ม 

สุราเข้าไป

ไม่เคยเลย
น้อยกว่า

เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง

สัปดาห์

ละครั้ง

ทุกวัน หรือ

เกือบทุกวัน

9. ตัวคุณเองหรือคนอื่น  เคยได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผล 

จากการดื่มสุราของคุณหรือไม่
ไม่เคยเลย

เคย แต่ไม่ได้

เกิดขึ้นในปีที่แล้ว

เคยเกิดขึ้นใน

ช่วงหนึ่งปีที่เล้ว

10. เคยมีแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือเพื่อน

ฝูงหรือญาติพี่น้องแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อการดื่ม

สุราของคุณหรือไม่

ไม่เคยเลย
เคย แต่ไม่ได้

เกิดขึ้นในปีที่แล้ว

เคยเกิดขึ้นใน

ช่วงหนึ่งปีที่เล้ว

คะแนนรวม

ชื่อ........................................................................................................................................  เพศ     ชาย    หญิง      อายุ.....................ปี  

วันที่ประเมิน..................../......................../........................ เลขที ่(HN)...................………………............………………………………… 

หมายเลขประจำตัวประชาชน ....... - ..........................  - ............................... - .............. - .......

คำชี้แจง :  คำถามแต่ละข้อต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์การดื่มสุราในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยสุรา หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด  ได้แก่  

เบียร์  เหล้า  สาโท  กระแช่  วิสกี้  สปายไวน์  เป็นต้น  ขอให้ตอบตามความเป็นจริง

แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา
AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test

ปรับปรุงจาก สาวิตรี อัษณางค์กรชัยและคณะ, 2546
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ระดับความเสี่ยง แนวทางการรักษา

0-7 ผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ำ 
Low risk drinker

Alcohol Education: ให้ความรู้เกี ่ยวกับการดื่มสุรา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากดื่มมากกว่านี้ และชื่นชม 

พฤติกรรมการดื่มที่เสี่ยงต่ำ ใช้เวลาไม่มากกว่าหนึ่งนาที 

ตัวอย่างการให้ความรู้ : “ถ้าจะด่ืมก็ไม่ควรด่ืมเกินวันละสองด่ืมมาตรฐาน (เหล้า 4 ฝา หรือเบียร์ 1.5 กระป๋อง หรือ ไวน์ 2 แก้ว) 

และต้องหยุดดื ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน แม้ว่าจะดื ่มในปริมาณที ่น้อยแค่ไหนก็ตาม คุณควรใส่ใจปริมาณ 

การดื่ม โปรดจำไว้ว่า เบียร์หนึ่งขวด ไวน์หนึ่งแก้ว และเหล้าหนึ่งก๊งมีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากันคือหนึ่งดื่มมาตรฐาน  

การดื่มสุราแม้จะเพียงน้อยนิดก็มีความเสี่ยงเสมอต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และไม่ควรดื่มหรือดื่มน้อย 

กว่านี้ หากต้องขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานกับเครื่องจักร (ผู้หญิง: ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร) กำลัง 

รับประทานยาบางชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ อายุมากกว่า 65 ปี หรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย เช่น เบาหวาน 

ความดัน โรคตับ โรคทางจิตเวช หรือโรคอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ ”

ตัวอย่างการชื่นชม : “คุณทำได้ดีแล้วและพยายามรักษาระดับการดื่มของคุณให้ต่ำกว่าหรือไม่เกินระดับที่เสี่ยงต่ำ”

8-15 ผู้ดื่มแบบเสี่ยง
Hazardous drinker

หมายถึงลักษณะการดื่มสุรา 

ท่ีเพ่ิมความเสีย่งต่อผลเสียหาย 

ตามมาทั้งต่อตัวผู้ดื่มเองหรือ 

ผู้อื่น พฤติกรรมการดื่มแบบ 

เสี่ยงนี้ถือว่ามีความสำคัญ 

ในเชิงสาธารณสุข แม้ว่า 

ขณะนี้ ผู้ดื่มจะยังไม่เกิด 

ความเจ็บป่วยใดๆ ก็ตาม

Brief Advice or Simple Advice: การให้คำแนะนำแบบสั้น สามารถปฏิบัติได้โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

     1.การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

ตัวอย่าง “ผลการประเมินปัญหาการดื่มสุราพบว่าคุณดื่มแบบเสี่ยง เนื่องจากคุณดื่ม..(ปริมาณ/ความถี่/รูปแบบ)....”

      2.การให้ข้อมูลผลกระทบจากความเสี่ยงสูง

ตัวอย่าง “แม้ว่าในขณะนี ้คุณยังไม่พบปัญหาอะไรชัดเจน แต่ลักษณะการดื ่มแบบนี ้เป็นการเพิ ่มความเสี ่ยงต่อ 

สุขภาพ เช่น โรคกระเพาะ โรคตับ  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนขณะเมาสุราหรือ 

เสี่ยงต่อปัญหาครอบครัว  ปัญหาอาชีพ หรือปัญหาการเงินได้”

      3.การกำหนดเป้าหมายและให้คำแนะนำการดื่มแบบมีความเสี่ยงต่ำ

ตัวอย่าง “หากเป็นไปได้ คุณควรเลือกที่จะหยุดดื่ม หรือถ้ายังจะดื่มอยู่ควรดื่มแบบมีความเสี่ยงต่ำ โดยดื่มไม่เกิน 

วันละสองดื่มมาตรฐาน (เหล้า 4 ฝา หรือเบียร์ 1.5 กระป๋อง หรือ ไวน์ 2 แก้ว) และต้องหยุดดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

สองวัน คุณคิดว่าคุณจะเลือกวิธีไหนดีคะ/ครับ” 

      4.เสริมแรงกระตุ้น

ตัวอย่าง “จริง ๆ แล้ว มันอาจไม่ง่ายหรอกที่คุณจะลดการดื ่มลงให้อยู ่ภายในขีดจำกัด แต่หากคุณเผลอดื่มเกิน 

ขีดจำกัดให้พยายามเรียนรู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นและวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก หากคุณระลึกเสมอถึง 

ความสำคัญของการลดความเสี่ยงจากการดื่มลงคุณก็จะสามารถทำได้”

16-
19

ผู้ดื่มแบบอันตราย  
Harmful use

หมายถึงการดื่มสุราจนเกิด 

ผลเสียตามมาต่อสุขภาพกาย 

หรือสุขภาพจิต รวมถึงผลเสีย 

ทางสังคมจากการดื่ม

Brief Intervention/Brief Counseling: การให้การบำบัดแบบสั้น สามารถปฏิบัติได้โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึก 

อบรมการให้คำปรึกษา การรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจและการเสริมสร้างแรงจูงใจ

      1.การให้คำแนะนำแบบสั้น โดยการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา ประเมินปัญหาการดื่มและปัญหาที่เกี่ยวข้อง     

      สะท้อนปัญหาและให้คำแนะนำว่าอยู่ในกลุ่มดื่มแบบเสี่ยงสูง ควรบันทึกผลหรือสถานการณ์ที่เป็นผลจากการดื่ม

      2.ประเมินแรงจูงใจ ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้คำแนะนำที่เหมาะสมตามระดับ 

      3.ตั้งเป้าหมาย ในการลด/ละ/เลิก หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

      4.ติดตามดูแล เพื่อติดตามพฤติกรรมดื่ม แก้ไขปัญหาอุปสรรค กำหนดวิธีการแก้ไขอย่างชัดเจน

> 20 ผู้ดื่มแบบติด 
Alcohol dependence

ควรได้รับการส่งต่อพบแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการบำบัดรักษา

การแปลผลคะแนน AUDIT

การเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเป็นดื่มมาตรฐาน (Standard Drink) ในคำตอบข้อ 2 และ 3 ของ AUDIT

หนึ่งดื่มมาตรฐานเท่ากับแอลกอฮอล์ 10 กรัม

........................................................................................................................................................................................
• เหล้าแดง 35 ดีกรี  : 2 ฝาใหญ่ หรือ 30 cc = 1 ดื่มมาตรฐาน, 

 หาก 1 แบนมี 350 cc : ¼  แบน = 3 ดื่มมาตรฐาน, ½ แบน = 6 ดื่มมาตรฐาน, 1 แบน = 12 ดื่มมาตรฐาน 

 หาก 1 ขวดมี 700 cc :  ¼  ขวด = 6 ดื่มมาตรฐาน, ½ ขวด= 12 ดื่มมาตรฐาน, 1 ขวด= 24 ดื่มมาตรฐาน 

• เหล้าขาว 40 ดีกร ี :1 เป๊ก หรือ 50 cc = 1.5 ดื่มมาตรฐาน

• เบียร์ 5 % เช่น สิงห์ ไฮเนเกน ลีโอ เชียร์ ไทเกอร์ ช้างดราฟ : ¾ กระป๋อง/ขวดเล็ก = 1 ดื่มมาตรฐาน,1 ขวดใหญ่ 660 cc = 2.5 ดื่มมาตรฐาน  

• เบียร์ 6.4 %  เช่น ช้าง : ½ กระป๋อง หรือ 1/3  ขวดใหญ่ = 1 ดื่มมาตรฐาน

• ไวน์ 12 % : 1 แก้ว 100 cc = 1 ดื่มมาตรฐาน, ไวน์คูเลอร์ 1 ขวด = 1 ดื่มมาตรฐาน

• น้ำขาว อุ กระแช่ 10% : 3 เป๊ก/ตอง/ก๊ง  หรือ 150 cc = 1 ดื่มมาตรฐาน

• สาโท สุราแช่ สุราพื้นเมือง 6% : 4 เป๊ก/ตอง/ก๊ง หรือ 200 cc = 1 ดื่มมาตรฐาน

ที่สำคัญ อย่าลืมว่าผู้ดื่มส่วนใหญ่มักไม่ทราบปริมาณการดื่มของตนที่ชัดเจน และมักประมาณการดื่มต่ำกว่าความเป็นจริง และเครื่องดื่ม

แต่ละชนิด แต่ละยี่ห้อมีขนาดบรรจุที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงการประมาณการดื่มเท่านั้น

พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2552 ผลิตและเผยแพร่โดย แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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0 1 2 3 4

ไม่เคยเลย เดือนละครั้ง

หรือน้อยกว่า

2-4 ครั้ง 

ต่อเดือน

2-3 ครั้ง

ต่อสัปดาห์

4 ครั้งขึ้นไป

ต่อสัปดาห์

0 1 2 3 4

1-1.5 กระป๋อง

หรือ 1/2-3/4 ขวด

2-3 กระป๋อง

หรือ 1-1.5 ขวด

3.5-4 กระป๋อง 

หรือ 2 ขวด

4.5-7 กระป๋อง

หรือ 3-4 ขวด

7 กระป๋องหรือ 

4 ขวดขึ้นไป

0 1 2 3 4

2-3 ฝา 1/4 แบน 1/2 แบน 3/4 แบน 1 แบนขึ้นไป

0 1 2 3 4

ไม่เคยเลย น้อยกว่า

เดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง ทุกวันหรือ

เกือบทุกวัน

0 2 4

ไม่เคยเลย เคยแต่ไม่ได้

เกิดขึ้นใน

ปีที่แล้ว

เคยเกิดขึ้น

ช่วงหนึ่ง

ปีที่แล้ว

คำตอบของข้อที่ 1

คำตอบของข้อที่ 2 :  โดยทั่วไปดื่มเบียร์

คำตอบของข้อที่ 2 :  โดยทั่วไปดื่มเหล้า

คำตอบของข้อที่ 3-8 

คำตอบของข้อที่ 9-10 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Thai Drinking Survey Guide โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างเบียร์ขนาดต่างๆ
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ส่วนทำี่ 2.3 การสรุปวินิจฉยัสภาวะสุขภาพ และสมรรถนะในดำ้านต่างๆ
 

การวินิจฉัย คืนข้อมูล สร้างความเข้าใจสุขภาพของตนเอง และวางแผนการดูแลรายบุคคล

	 ในส่วนนี้	 หมายถึง	 การแปลผลทั้งส่วนที่เป็นการประเมินสมรรถนะทางกาย	 การประเมิน 

องค์ประกอบร่างกาย	 การตรวจสภาพทางชีวเคมีของเลือด	 (FBS,	 Lipid,	 BUN,	 Creatine,	 etc.)	 การ

ประเมินวิถีชีวิต	 ความเสี่ยงต่างๆ	 เพ่ือสรุป	 ระบุปัญหาที่ส�าคัญ	 โอกาสและศักยภาพที่ดีของแต่ละคน	 

เป็นการสร้างความตระหนักต่อสถานะสขุภาพของแต่ละบุคคลโดยรวม	พร้อมทัง้เตรียมการเพ่ือการวางแผน

การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะพอดีกับแต่ละคน

	 ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

 ●	 การวินิจฉัยทางการแพทย์	2	ลักษณะ	คือ

	 	 o	วินิจฉัยพื้นฐาน

	 	 o	วินิจฉัยเพิ่มเติมเท่าที่มีความจ�าเป็นในแต่ละราย

 ●	 การประมวลผลการดูแลทั้งด้านกาย	 พฤติกรรม	 แล้วแปลผลคืนข้อมูลให้บุคคล	 สร้างความ 

	 	 เข้าใจกับผู้รับบริการแต่ละคน	เพื่อให้ตระหนักรู้ต่อสถานการณ์สุขภาพของตนเอง

 ●	 การให้ค�าปรึกษา	สร้างแรงจูงใจ	พร้อมในการปรับเปลี่ยน	พัฒนา	(ลดความเครียด	ลดปัญหา	 

	 	 เพิ่ม	สร้างแรงจูงใจ)

 ●	 การวางแผนการดูแลแต่ละคนในด้านสุขภาพโดยรวม	ในทุกด้านที่เป็นปัญหา	หรือประเด็นที่ 

	 	 ต้องพัฒนา	แต่มีการเรียงล�าดับความส�าคัญร่วมกัน

หลักการด�าเนินงานตาม	DSME	(ดัดแปลงภาพจาก	DeCoste	&	Maurer,	2011,	P22)
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ขั้นตอน กระบวนการด�าเนินการ

ตัวอย่างการด�าเนินการของโรงพยาบาลทัพทัน

	 ขั้นแรกทางโรงพยาบาลจะด�าเนินการคัดกรอง	ประเมินพื้นฐาน	ดังนี้

	 หลักจากนั้น	จึงแบ่งผู้มารับบริการตามปัญหาที่พบดังนี้	กลุ่มไขมันในเลือดสูง	ภาวะน�้าหนักเกิน	

กล้ามเนื้อขาดความสมดุล	และไขมันในช่องท้อง	เป็นต้น
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ตัวอย่างปัญหาสุขภาพที่ได้จากการคัดกรอง

	 จากนัน้จึงมกีารออกแบบ	วางแผนกจิกรรมเพือ่แก้ปัญหาร่วมกบัผูม้ารับบรกิาร	เช่น	ผูม้ารบับริการ

ที่มีภาวะน�้าหนักเกิน	 เน้นกิจกรรมออกก�าลังกายแบบ	 Cardio	 ผู้มารับบริการที่มีไขมันในเลือดสูง	 เน้น

กิจกรรมกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต	ผู้มารับบริการที่กล้ามเนื้อขาดความสมดุล	 เน้นกิจกรรมสร้าง

กล้ามเนื้อ	และสร้างความสมดุลให้กับร่างกาย	เป็นต้น
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การตั้งเป้าหมายและการจดบันทึก

	 เมือ่บคุคลได้ส�ารวจสถานะสขุภาพของตนเองแล้ว	เกดิการตระหนกัรูว่้าสขุภาพตนเองในปัจจบุนั

ส่งผลต่อการเกิดการเจ็บป่วยอย่างไร	และสามารถประเมินสถานะสุขภาพของตนเองว่าอยู่ในภาวะเสี่ยง

ต่อการเป็นโรคหรือไม่	ส่งผลให้ตระหนักรู้ถึงความต้องการที่จะดูแลสุขภาพของตนให้ดีขึ้น	จึงน�าไปสู่การ

เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตน	 ก้าวแรกและก้าวส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพคือ	การตั้งเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	 โดยเป้าหมาย 

ต้องมาจากบุคคลที่ตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 การตั้งเป้าหมายเชิงพฤติกรรมจะช่วยให้สามารถ

ติดตามผลและประเมินตนเองได้ว่าท�าได้มากน้อยอย่างไร	หากท�าได้ตามเป้าหมาย	ก็ท�าให้เกิดความ 

ภาคภูมิใจ	 และเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	 แต่หากท�าได้น้อยหรือท�าไม่ได้	 ก็จะน�าไปสู่การค้นหาอุปสรรคที ่

ขัดขวาง	และหาทางปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการบันทึกสถานะสุขภาพของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลทัพทัน
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	 จะเหน็ได้ว่าการบนัทกึผลทัง้ส่วนทีเ่ป็นการประเมนิสมรรถนะทางกาย	 การประเมนิองค์ประกอบ

ร่างกาย	การตรวจเลอืด	การประเมนิวถิชีวีติ	และความเส่ียงต่างๆ	อย่างต่อเนือ่งนัน้	 เป็นเครือ่งมอืส�าคญั 

ในการสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการแต่ละคน	 เพื่อให้ตระหนักรู้ต่อสถานการณ์สุขภาพของตนเอง 

รวมทั้งการตั้งเป้าหมายร่วมกัน	โดยเป้าหมายมีความชัดเจน เป็นไปได้ วัดผลได้ ก็มีความส�าคัญเช่นกัน
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การก�าหนดเป้าหมายด้วย SMART GOALS

	 SMART	 goals	 คือ	 หลักการในการตั้งเป้าหมาย	 โดยเป้าหมายมีความชัดเจน	 เป็นไปได	้ เกิด

ความส�าเร็จ	 วัดผลได้	 และมีการก�าหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน	 สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	โดยน�าอักษรย่อภาษาอังกฤษของคุณลักษณะที่ส�าคัญของหลักการมารวมกันดังนี้

	 ในระยะเริ่มต้นการก�าหนดเป้าหมาย	อาจเริ่มจากเป้าหมายที่เล็ก	และง่ายที่สุดครั้งละเป้าหมาย

ก่อน	 จะท�าให้เกิดความชัดเจน	 และง่ายต่อการสร้างแผน	 เพื่อเวลาลงมือท�าแล้วประสบความส�าเร็จก็จะ

เกิดก�าลังใจที่จะท�าเป้าหมายอื่นต่อไป

S

M

A

R

T

มีความเฉพาะเจาะจง (specific) เชน จะลดน้ำตาล โดยจะลดการกินน้ำหวาน
จากวันละ 1 ขวด เปนวันเวนวัน

วัดได (measurable) เชน เดิม กินน้ำหวาน สัปดาหละ 7 ขวด
จะลดเหลือสัปดาหละ 2 ขวด

ทำได (action-orientee) เปนสิ่งที่เราลงมือปฏิบัติได
และเมื่อทำแลวจะเกิดผลลัพธตามที่ตองการ

มีความเปนไปได (realistic) เชน ตั้งเปาหมายวาจะลดน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน
ไมใชลดน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน ซึ่งมีความเปนไปไดนอยมาก หรือเปนไปไมไดเลย

มีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด (time-bound) เชน จะออกกำลังกายทุกวัน
วันละครึ่งชั่วโมง เปนเวลา 1 เดือน

❿

❿

❿

❿

●
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เป้าหมายและการจัดท�าแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสุขภาพ	มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 1)	ระบุเป้าหมายเชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน	แล้วสร้างแผนการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนในรายละเอียด

ที่ระบุช่วงเวลา	ความถี่	และรายละเอียดของการกระท�า	ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย	ได้แก่

 ♦ ท�าอะไร	เช่น	ลดการกินข้าวสวย

 ♦ ท�าอย่างไร	เช่น	จะตกัข้าวสวยใส่จานแค่	1	ทพัพ	ีถ้ากนิหมดแล้วแต่ยงัไม่อิม่กจ็ะไม่ตักข้าวเพ่ิม	 

	 	 แต่จะกินผักหรือกับข้าวเพิ่มให้อิ่ม

 ♦ จ�านวน/ปริมาณ	เช่น	จาก	2	ทัพพี/มื้อ	เป็น	1	ทัพพี/มื้อ

 ♦ ที่ไหน เช่น	ทุกที่	ไม่ว่าจะเป็นกินข้าวที่บ้านหรือนอกบ้าน	ก็ตาม

 ♦ เมื่อไร	เช่น	ทุกมื้อ

 ♦ ระยะเวลา	เช่น	ท�า	1	เดือน

 ♦ ระดับความม่ันใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผน	เช่น	ระดับ	0	คือไม่มั่นใจเลย 

	 	 ไปจนถึงระดับ	10	ที่มั่นใจที่สุดว่าสามารถท�าตามแผนได้	เป็นต้น

	 2)	เตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

	 เมื่อได้เป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนแล้ว	ขั้นต่อไป	คือการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ	ที่จะ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ	หรือสร้างแผนต่อไป	เช่น

 การเตรยีมของทดแทน	เพิม่ผกัน่ึงในทุกมือ้อาหาร	เพือ่ท่ีเมือ่ลดปรมิาณข้าวลง	กจ็ะได้กนิผกัเพิม่

เพื่อให้รู้สึกอิ่ม

 การเตรียมคนรอบข้าง	 บอกลูกหลานในบ้านว่าให้เปลี่ยนจากซื้อขนมหวาน	 เป็นซื้อผลไม้ที่ 

ไม่หวานจัดมาแทน

 การเตรียมอุปกรณ์ จักรยานส�าหรับปั่นออกก�าลังกาย	เป็นต้น
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	 3)	คาดคะเนถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

	 การคาดคะเนถึงอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน	ท�าให้มีโอกาสท่ีจะเตรียมตัวรับมือกับอุปสรรคนั้นๆ	ไว้

ล่วงหน้า	หรอือาจเตรยีมการป้องกนัได้	เช่น	ตัง้เป้าหมายว่าจะไปเดนิออกก�าลงักายทีส่วนสาธารณะทกุวัน	

ซึง่อาจจะมบีางวนัทีฝ่นตก	ท�าให้ไปเดินไม่ได้	จะท�าอย่างไร	หรอืเมือ่ต้องไปงานเลีย้ง	ซึง่มอีาหารเครือ่งดืม่

มากมาย	จะท�าอย่างไรที่จะยังท�าตามเป้าหมายที่จะจ�ากัดอาหารที่ตั้งใจไว้ได้

	 4)	หาแรงเสริมทางบวก

	 แรงเสริมทางบวก	หรอืแรงจูงใจท่ีจะช่วยหนุนให้เกดิก�าลงัใจท่ีจะท�าตามเป้าหมาย	เช่น	การคดิถึง

ผลดีๆ	 ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง	 การหาบุคคลที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมาย	 ซึ่งอาจจะเป็นคนใน
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การจดบันทึก

	 การจดบันทึกการรับประทานอาหารและการเคลื่อนไหวออกก�าลังกาย	(Food	and	Activity	

Diary)	เป็นเครือ่งมอืท่ีมคีวามส�าคญัอย่างมาก	เพราะมปีระสทิธิภาพในการเตอืนความจ�า	เพือ่ปรบัพฤติกรรม 
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	 สิ่งส�าคัญที่ควรเน้นไม่ใช่การบรรลุเป้าหมาย	แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติเพื่อไปสู่
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 การติดตามผล สะท้อนผล	 ทั้งด้านจิตใจ	 และด้านร่างกาย	 รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ต่อเนื่องใน

ระหว่างการรับบริการ	 ซึ่งอาจใช้วิธีการสื่อสารเรียนรู้ร่วมกันได้หลายลักษณะ	 ทั้งที่เป็นเอกสาร	 เช่น 

คูม่อื	หรือเป็น	social	media	เช่น	group	line	หรอืเครือ่งมืออเิลคโทรนกิส์	หรอืมกีารใช้ส่ือในการเรยีนรู้ 

ได้ด้วยตนเองต่อเนื่อง	ได้

 ตัวอย่างแบบประเมินสุขภาพ น.ค.ร ส.ว.ย.	เป็นการประเมินสุขภาพโดยรวม	สามารถใช้เพื่อ

ประเมินสถานะสุขภาพ	และน�ามาเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าได้
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สมุดประจ�าตัวสุขภาพวัยท�างาน
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-สกุล ..........................................................................................................HN....................................................................

เพศ      ชาย      หญิง         วัน/เดือน/ปีเกิด....................................................................................

อายุ ...............................ปี ...............................เดือน กลุ่มเลือด .....................................................................................

เลขประจำาตัวประชาชน ...................................................................................................................................................

สถานภาพสมรส      โสด      สมรส      หย่า      แยกกันอยู่

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .............................. หมู่ที่ ............... หมู่บ้าน .....................................................................

ซอย .......................................... ถนน ................................................ตำาบล..........................................................................

อำาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย ์...........................

เบอร์โทรศัพท์ .....................................................  E-mail : ............................................................................................

ID Line ..................................................... Facebook .....................................................................................................

  ข้อมูลการทำางาน

ตำาแหน่ง .....................................................................................................................................................................................

สถานที่ทำางาน .........................................................................................................................................................................

กลุ่มงาน .....................................................................................................................................................................................

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ...........................................................................................................................................................

  กรณีฉุกเฉินติดต่อ

ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................................................................................

เกี่ยวข้องเป็น ................................................ เบอร์โทรศัพท์ ........................................................................................

สมุดประจำตัว
สุขภาพวัยทำงาน
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- 3 -

สัญลักษณ์ คำ�ศัพท์ที่ใช้

สัญลักษณ์ คำาศัพท์ ความหมาย

ความดันโลหิตปกติ หรือ

< 140 มิลลิเมตรปรอท

ความดันโลหิตสูง หรือ

≥ 140 มิลลิเมตรปรอท

ไม่สูบบุหรี่

สูบบุหรี่

สีฟ้า โอกาสเสี่ยงโรคอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สีเขียว โอกาสเสี่ยงโรคอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงน้อย

สีเหลือง โอกาสเสี่ยงโรคอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

สีส้ม โอกาสเสี่ยงโรคอยู่ในเกณฑ์สูง

สีแดง โอกาสเสี่ยงโรคอยู่ในเกณฑ์สูงมาก

สีแดงเข้ม โอกาสเสี่ยงโรคอยู่ในเกณฑ์อันตราย

- 2 -

สัญลักษณ์ คำ�ศัพท์ที่ใช้

สัญลักษณ์ คำาศัพท์ ความหมาย

> มากกว่า

< น้อยกว่า

≥ มากกว่าหรือเท่ากับ

≤ น้อยกว่าหรือเท่ากับ

BMI Body Mass Index

ชม. ชั่วโมง

กก./ม2 กิโลกรัมต่อเมตร2

Kcal/วัน กิโลแคลอรี่/วัน

ml หรือ cc. มิลลิลิตร

วัยทำางาน อายุ 15-59 ปี

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ เหล้า สาโท กระแช่ ไวน์ เป็นต้น

กิจกรรมทางกาย การขยับเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำาวัน 

ในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ และเผาผลาญ

พลังงานโดยกล้ามเนื้อ อันครอบคลุมการเคลื่อนไหว

ร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่า จะเป็นการ

ทำางาน การเดินทาง และกิจกรรมนันทนาการ
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ส่วนที่ 3 ความรู้สู่พฤติกรรมสุขภาพดีวัยทำางาน

การดูแลตนเองหลังได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) 40

กลุ่มโรค NCDs คุณรู้จักหรือไม่? 41

ลดความเสี่ยงเกิดกลุ่มโรค NCDs ด้วย 3อ2ส 42

Application ฟรีน่าใช้ 43

คลิปวิดีโอสุขภาพน่าดู 44
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ส�รบัญ

หน้า
ข้อมูลทั่วไป 1

  ส่วนที่ 1 บริการสุขภาพวัยทำางาน

ประวัติสุขภาพวัยทำางาน 6
 - โรคประจำาตัว 6
 - ประวัติการแพ้ยา 6
 - ประวัติการแพ้อาหาร 6
 - พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ 6
 - กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 7
 - แบบบันทึกการเข้ารับวัคซีน 9
 - การตรวจหาโรคมะเร็ง 10
 - การตรวจสุขภาพช่องปาก 10

  ส่วนที่ 2 บริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพวัยทำางาน

แบบประเมินสุขภาพ น.ค.ร. ส.ว.ย. 12
แบบประเมินความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน 16
การอ่านแบบประเมินโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 21
แบบประเมินการติดบุหรี่ 24
แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 26
แบบประเมินความเครียด (ST-5) 28

  ส่วนที่ 3 ความรู้สู่พฤติกรรมสุขภาพดีวัยทำางาน

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับวัยทำางานอายุ 15-59 ปี 29
ปริมาณอาหารที่เหมาะสมใน 1 วันสำาหรับวัยทำางาน 31
12 วิธีลดนำ้าหนักอย่างง่ายสำาหรับวัยทำางาน 33
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำาหรับวัยทำางาน 34
8 วิธีสร้างสุขคนวัยทำางาน 36
บันได 10 ขั้น สู่การเปิดใจเลิกบุหรี่ 37
10 วิธีลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 38
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การอ่านแบบประเมินโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 21
แบบประเมินการติดบุหรี่ 24
แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 26
แบบประเมินความเครียด (ST-5) 28

  ส่วนที่ 3 ความรู้สู่พฤติกรรมสุขภาพดีวัยทำางาน

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับวัยทำางานอายุ 15-59 ปี 29
ปริมาณอาหารที่เหมาะสมใน 1 วันสำาหรับวัยทำางาน 31
12 วิธีลดนำ้าหนักอย่างง่ายสำาหรับวัยทำางาน 33
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำาหรับวัยทำางาน 34
8 วิธีสร้างสุขคนวัยทำางาน 36
บันได 10 ขั้น สู่การเปิดใจเลิกบุหรี่ 37
10 วิธีลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 38
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ส่วนที่ 1

พฤติกรรมการเสพยา สารเสพติด

  ไม่เคย   เคย ระบุ ...................................................................

กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย

 นั่งทำางานอยู่กับที่และไม่ได้ออกกำาลังกายเลย

 ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย
 ประมาณอาทิตย์ละ 1-3 วัน

 ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาปานกลาง
 ประมาณอาทิตย์ละ 3-5 วัน

  ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก
 ประมาณอาทิตย์ละ 6-7 วัน

  ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก

 แบบซ้อมเพื่อการแข่งขัน เป็นประจำาทุกวัน

ประวัติการตรวจสมรรถภาพปอด

  ไม่เคย   เคย ตรวจวันที่ .................................................................................................

ผลการตรวจล่าสุด   ปกติ   ผิดปกติ   ไม่ทราบ

ประวัติการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

  ไม่เคย   เคย ตรวจวันที่ .................................................................................................

ผลการตรวจล่าสุด   ปกติ   ผิดปกติ   ไม่ทราบ

ประวัติการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

  ไม่เคย   เคย ตรวจวันที่ .................................................................................................

ผลการตรวจล่าสุด   ปกติ   ผิดปกติ   ไม่ทราบ

ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 1

ประวัติสุขภ�พวัยทำ�ง�น

โรคประจ�าตัว (ถ้ามี)

โรค (1) .................................................................................. รักษาที่ ..............................................................................

โรค (2) .................................................................................. รักษาที่ ..............................................................................

โรค (3) .................................................................................. รักษาที่ ..............................................................................

ประวัติการแพ้ยา

ชื่อยา ....................................................................................... อาการแพ้ .......................................................................

ชื่อยา ....................................................................................... อาการแพ้ .......................................................................

ประวัติการแพ้อาหาร

อาหารที่แพ้ ..........................................................................................................................................................................

อาการที่แพ้ ..........................................................................................................................................................................

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  ไม่ดื่ม  1-2 ครั้ง/ในช่วง 3 เดือนนี้

  ทุกเดือน/ในช่วง 3 เดือนนี้  ทุกสัปดาห์/ในช่วง 3 เดือนนี้

  ทุกวัน/ในช่วง 3 เดือนนี้

  เคย แต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เคยดื่ม .......................... ปี .......................... เดือน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

  ไม่สูบ  สูบปริมาณ .......................... มวน/วัน

  ระยะเวลาที่สูบ ................ ปี ............... เดือน

  เคย แต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เคยสูบ ................ ปี ............... เดือน
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ส่วนที่ 1

แบบบันทึกก�รเข้�รับวัคซีน
เจ้าหน้าที่จดบันทึก

ผู้ใหญ่ต้องได้รับวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก (dT) ทุกๆ 10 ปี โดย

จ�านวนครั้งที่เคยได้รับวัคซีน (dT) วัคซีนที่ต้องได้รับในครั้งนี้

ไม่เคย/ไม่ทราบ/จำาไม่ได้ 3 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับ 1 ครั้ง 2 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับ 2 ครั้ง 1 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับ 3 ครั้ง 1 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับครบตามเกณฑ์
(5 ครั้งใน 5 ขวบปีแรก และได้รับ dT เมื่อ ป.6)

1 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

  ประวัติการได้รับวัคซีน

วัคซีน วันที่ได้รับ

dT ป.1 (Catch up)

dT ป.6

วัคซีน ..................................................................................

วัคซีน ..................................................................................

วัคซีน ..................................................................................

วัคซีน ..................................................................................

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 1

ดัชนีมวลกาย (BMI)

วัดเส้นรอบเอว

บันทึกเมื่อวันที่ .......................... เดือน ...................................................................... ปี ..........................

นำ้าหนัก .......................... กิโลกรัม  ส่วนสูง ............................................ เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย เท่ากับ ........................................................................................ กก./ม2

เส้นรอบเอว ............................................................................................................ เซนติเมตร

เส้นรอบเอว
(ซม.)

ส่วนสูง (ซม.)

ส่วนสูง (ซม.) ÷ 2 ≤ เส้นรอบเอว

ดัชนีมวลกาย   =
นำ้าหนัก (กิโลกรัม)

ส่วนสูง (เมตร)  x  ส่วนสูง (เมตร)

 BMI (กก./ม2) เกณฑ์

 น้อยกว่า 18.50 นำ้าหนักน้อย

 18.50 - 22.90 นำ้าหนักปกติ

 23.00 - 24.90 ท้วม/อวบ

 25.00 - 29.90 อ้วน

 มากกว่า 30 อ้วนมาก
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ส่วนที่ 1

พฤติกรรมการเสพยา สารเสพติด

  ไม่เคย   เคย ระบุ ...................................................................

กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย

 นั่งทำางานอยู่กับที่และไม่ได้ออกกำาลังกายเลย

 ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย
 ประมาณอาทิตย์ละ 1-3 วัน

 ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาปานกลาง
 ประมาณอาทิตย์ละ 3-5 วัน

  ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก
 ประมาณอาทิตย์ละ 6-7 วัน

  ออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก

 แบบซ้อมเพื่อการแข่งขัน เป็นประจำาทุกวัน

ประวัติการตรวจสมรรถภาพปอด

  ไม่เคย   เคย ตรวจวันที่ .................................................................................................

ผลการตรวจล่าสุด   ปกติ   ผิดปกติ   ไม่ทราบ

ประวัติการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

  ไม่เคย   เคย ตรวจวันที่ .................................................................................................

ผลการตรวจล่าสุด   ปกติ   ผิดปกติ   ไม่ทราบ

ประวัติการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

  ไม่เคย   เคย ตรวจวันที่ .................................................................................................

ผลการตรวจล่าสุด   ปกติ   ผิดปกติ   ไม่ทราบ

ส่วนที่ 1

- 6 -

ส่วนที่ 1

ประวัติสุขภ�พวัยทำ�ง�น

โรคประจ�าตัว (ถ้ามี)

โรค (1) .................................................................................. รักษาที่ ..............................................................................

โรค (2) .................................................................................. รักษาที่ ..............................................................................

โรค (3) .................................................................................. รักษาที่ ..............................................................................

ประวัติการแพ้ยา

ชื่อยา ....................................................................................... อาการแพ้ .......................................................................

ชื่อยา ....................................................................................... อาการแพ้ .......................................................................

ประวัติการแพ้อาหาร

อาหารที่แพ้ ..........................................................................................................................................................................

อาการที่แพ้ ..........................................................................................................................................................................

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  ไม่ดื่ม  1-2 ครั้ง/ในช่วง 3 เดือนนี้

  ทุกเดือน/ในช่วง 3 เดือนนี้  ทุกสัปดาห์/ในช่วง 3 เดือนนี้

  ทุกวัน/ในช่วง 3 เดือนนี้

  เคย แต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เคยดื่ม .......................... ปี .......................... เดือน

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

  ไม่สูบ  สูบปริมาณ .......................... มวน/วัน

  ระยะเวลาที่สูบ ................ ปี ............... เดือน

  เคย แต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เคยสูบ ................ ปี ............... เดือน
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ส่วนที่ 1

แบบบันทึกก�รเข้�รับวัคซีน
เจ้าหน้าที่จดบันทึก

ผู้ใหญ่ต้องได้รับวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก (dT) ทุกๆ 10 ปี โดย

จ�านวนครั้งที่เคยได้รับวัคซีน (dT) วัคซีนที่ต้องได้รับในครั้งนี้

ไม่เคย/ไม่ทราบ/จำาไม่ได้ 3 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับ 1 ครั้ง 2 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับ 2 ครั้ง 1 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับ 3 ครั้ง 1 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

เคยได้รับครบตามเกณฑ์
(5 ครั้งใน 5 ขวบปีแรก และได้รับ dT เมื่อ ป.6)

1 ครั้ง และกระตุ้นทุก 10 ปี

  ประวัติการได้รับวัคซีน

วัคซีน วันที่ได้รับ

dT ป.1 (Catch up)

dT ป.6

วัคซีน ..................................................................................

วัคซีน ..................................................................................

วัคซีน ..................................................................................

วัคซีน ..................................................................................

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 1

ดัชนีมวลกาย (BMI)

วัดเส้นรอบเอว

บันทึกเมื่อวันที่ .......................... เดือน ...................................................................... ปี ..........................

นำ้าหนัก .......................... กิโลกรัม  ส่วนสูง ............................................ เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย เท่ากับ ........................................................................................ กก./ม2

เส้นรอบเอว ............................................................................................................ เซนติเมตร

เส้นรอบเอว
(ซม.)

ส่วนสูง (ซม.)

ส่วนสูง (ซม.) ÷ 2 ≤ เส้นรอบเอว

ดัชนีมวลกาย   =
นำ้าหนัก (กิโลกรัม)

ส่วนสูง (เมตร)  x  ส่วนสูง (เมตร)

 BMI (กก./ม2) เกณฑ์

 น้อยกว่า 18.50 นำ้าหนักน้อย

 18.50 - 22.90 นำ้าหนักปกติ

 23.00 - 24.90 ท้วม/อวบ

 25.00 - 29.90 อ้วน

 มากกว่า 30 อ้วนมาก



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic)78

- 11 -

ส่วนที่ 1

รายการ วัน/เดือน/ปี
........................

วัน/เดือน/ปี
........................

วัน/เดือน/ปี
........................

วัน/เดือน/ปี
........................

ข้อแนะน�า

  การตรวจอื่นๆ

ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 1

  การตรวจหาโรคมะเร็ง

ผลการตรวจ

รายการตรวจ วัน/เดือน/ปี
...................................

วัน/เดือน/ปี
...................................

วัน/เดือน/ปี
...................................

มะเร็งเต้านม

มะเร็งปากมดลูก

 ระบุ .......................................

 ระบุ ......................................

ตรวจเมื่อวัน........... เดือน....................................................... ป.ี.............................................

  การตรวจสุขภาพช่องปาก

ผลการตรวจ ใช่ ไม่ใช่ ค�าแนะน�า

ปกติ หมั่นทำาความสะอาดฟัน 
อย่างสมำ่าเสมอ

ฟันผุ พบทันตแพทย์

หินปูน พบทันตแพทย์

อื่นๆ ระบุ ...................................... พบทันตแพทย์

ตรวจเมื่อวัน........... เดือน....................................................... ป.ี.............................................

ผลการตรวจ ใช่ ไม่ใช่ ค�าแนะน�า

ปกติ หมั่นทำาความสะอาดฟัน 
อย่างสมำ่าเสมอ

ฟันผุ พบทันตแพทย์

หินปูน พบทันตแพทย์

อื่นๆ ระบุ ...................................... พบทันตแพทย์
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ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2

น.ค.ร. ส.ว.ย.

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

ดดัแปลงจากแบบประเมนิ “น.ค.ร. ส.ว.ย.” ของ ผศ.นพ.สมเกียรต ิแสงวฒันาโรจน์ โดยเพ่ิมค่าระดับน�า้ตาลในเลือด
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ส่วนที่ 2

ประเมินสุขภาพ

ปัจจัย เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

น.น�้าหนัก [ส่วนสูง(ซม.)]2/400 
= อ้วน

[ส่วนสูง(เมตร)]2x 22.9 
= มาตรฐาน

นำ้าหนัก .................กก.
BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.
BMI ................. กก./ม2

น.น�้าตาลในเลือด <140
หลังอาหาร 2 ชม.

ค.ความดัน <120/80
ไม่ได้กินยาลดความดัน

<135/85
กินยาลดความดัน

ร.รอบเอว ไม่เกินส่วนสูง ÷ 2

ส.สูบบุหรี่ 
.................... มวน/วัน เลิกสูบบุหรี่

ส.สุรา
...............วัน/สัปดาห์ เลิกดื่มสุรา

ส.สติ
(เพลิน..........................

ครั้ง/วัน)

  <3 อ.อร่อยเกิน
  <3 อ.อยู่สบายเกิน

ว.วางเฉย 
(เฉย............ครั้ง/
สัปดาห์)

<3 เครียดฟุ้งซ่าน
0 กินยานอนหลับ

ย.เย็น
(....................ครั้ง/
สัปดาห์)

<3 เซ็งซึมเศร้า
0 กินยาถ่าย
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ส่วนที่ 1

รายการ วัน/เดือน/ปี
........................

วัน/เดือน/ปี
........................

วัน/เดือน/ปี
........................

วัน/เดือน/ปี
........................

ข้อแนะน�า

  การตรวจอื่นๆ

ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 1

  การตรวจหาโรคมะเร็ง

ผลการตรวจ

รายการตรวจ วัน/เดือน/ปี
...................................

วัน/เดือน/ปี
...................................

วัน/เดือน/ปี
...................................

มะเร็งเต้านม

มะเร็งปากมดลูก

 ระบุ .......................................

 ระบุ ......................................

ตรวจเมื่อวัน........... เดือน....................................................... ป.ี.............................................

  การตรวจสุขภาพช่องปาก

ผลการตรวจ ใช่ ไม่ใช่ ค�าแนะน�า

ปกติ หมั่นทำาความสะอาดฟัน 
อย่างสมำ่าเสมอ

ฟันผุ พบทันตแพทย์

หินปูน พบทันตแพทย์

อื่นๆ ระบุ ...................................... พบทันตแพทย์

ตรวจเมื่อวัน........... เดือน....................................................... ป.ี.............................................

ผลการตรวจ ใช่ ไม่ใช่ ค�าแนะน�า

ปกติ หมั่นทำาความสะอาดฟัน 
อย่างสมำ่าเสมอ

ฟันผุ พบทันตแพทย์

หินปูน พบทันตแพทย์

อื่นๆ ระบุ ...................................... พบทันตแพทย์
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ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2

น.ค.ร. ส.ว.ย.

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

ดดัแปลงจากแบบประเมนิ “น.ค.ร. ส.ว.ย.” ของ ผศ.นพ.สมเกียรต ิแสงวฒันาโรจน์ โดยเพ่ิมค่าระดับน�า้ตาลในเลือด
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ส่วนที่ 2

ประเมินสุขภาพ

ปัจจัย เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

น.น�้าหนัก [ส่วนสูง(ซม.)]2/400 
= อ้วน

[ส่วนสูง(เมตร)]2x 22.9 
= มาตรฐาน

นำ้าหนัก .................กก.
BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.
BMI ................. กก./ม2

น.น�้าตาลในเลือด <140
หลังอาหาร 2 ชม.

ค.ความดัน <120/80
ไม่ได้กินยาลดความดัน

<135/85
กินยาลดความดัน

ร.รอบเอว ไม่เกินส่วนสูง ÷ 2

ส.สูบบุหรี่ 
.................... มวน/วัน เลิกสูบบุหรี่

ส.สุรา
...............วัน/สัปดาห์ เลิกดื่มสุรา

ส.สติ
(เพลิน..........................

ครั้ง/วัน)

  <3 อ.อร่อยเกิน
  <3 อ.อยู่สบายเกิน

ว.วางเฉย 
(เฉย............ครั้ง/
สัปดาห์)

<3 เครียดฟุ้งซ่าน
0 กินยานอนหลับ

ย.เย็น
(....................ครั้ง/
สัปดาห์)

<3 เซ็งซึมเศร้า
0 กินยาถ่าย
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น.ค.ร. ส.ว.ย.

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

ดดัแปลงจากแบบประเมนิ “น.ค.ร. ส.ว.ย.” ของ ผศ.นพ.สมเกียรต ิแสงวฒันาโรจน์ โดยเพ่ิมค่าระดับน�า้ตาลในเลือด

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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ประเมินสุขภาพ

ปัจจัย เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

น.น�้าหนัก [ส่วนสูง(ซม.)]2/400 
= อ้วน

[ส่วนสูง(เมตร)]2x 22.9 
= มาตรฐาน

นำ้าหนัก .................กก.
BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.
BMI ................. กก./ม2

น.น�้าตาลในเลือด <140
หลังอาหาร 2 ชม.

ค.ความดัน <120/80
ไม่ได้กินยาลดความดัน

<135/85
กินยาลดความดัน

ร.รอบเอว ไม่เกินส่วนสูง ÷ 2

ส.สูบบุหรี่ 
.................... มวน/วัน เลิกสูบบุหรี่

ส.สุรา
...............วัน/สัปดาห์ เลิกดื่มสุรา

ส.สติ
(เพลิน..........................

ครั้ง/วัน)

<3 อ.อร่อยเกิน
<3 อ.อยู่สบายเกิน

ว.วางเฉย 
(เฉย............ครั้ง/
สัปดาห์)

<3 เครียดฟุ้งซ่าน
0 กินยานอนหลับ

ย.เย็น
(....................ครั้ง/
สัปดาห์)

<3 เซ็งซึมเศร้า
0 กินยาถ่าย

ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2

ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงก�รเกิด
โรคเบ�หว�น

ส่วนที่ 2

คะแนน
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงการเกิด
โรคเบาหวาน
ในเวลา 12 ปี

ข้อแนะน�า

0-2 0-4%

ความเสี่ยงน้อย
คณุควรออกกำาลงักายสมำา่เสมอ รกัษานำา้หนกัตวั 
ตรวจวัดความดันโลหิต ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 3 ปี

3-5 5-10%

ความเสี่ยงปานกลาง
คุณควรออกกำาลังกาย รักษานำ้าหนักตัว
ตรวจวัดความดัน ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 1-3 ปี

6-8 11-20%

ความเสี่ยงสูง
คุณควรออกกำาลังกาย รักษานำ้าหนักตัว
ตรวจวัดความดัน ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 1-3 ปี

9-10 21-26%

ความเสี่ยงสูงมาก
คุณต้องควบคุมอาหารออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ 
รักษานำ้าหนักตัว ตรวจวัดความดันโลหิต
และวัดระดับนำ้าตาล ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 1 ปี

11-17 27-73%

อันตราย
คุณต้องควบคุมอาหารออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ 
ควบคุมนำ้าหนักตัว ตรวจวัดความดันโลหิต
และวัดระดับนำ้าตาล ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 1 ปี

ดัดแปลงจาก Diabetes Care 2006;29:1872-1877
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แบบประเมินคว�มเสี่ยงก�รเกิด
โรคเบ�หว�น

ส่วนที่ 2

1. คุณอายุเท่าไร
  35 - 39 ปี (0 คะแนน)
  40 - 44 ปี (0 คะแนน)
  45 - 49 ปี (1 คะแนน)
  50 ปีขึ้นไป (2 คะแนน)

5. คุณมีความดันโลหิต
มากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท

  ไม่ใช่ (0 คะแนน)
  ใช่ (2 คะแนน)

6. มีญาติสายตรงเป็น
โรคเบาหวาน

  ไม่ใช่ (0 คะแนน)
  ใช่ (4 คะแนน)

4. เส้นรอบเอว มากกว่า
ส่วนสูง หาร สอง

  ไม่ใช่ (0 คะแนน)
  ใช่ (2 คะแนน)

3. ดัชนีมวลกาย (BMI)
  ตำ่ากว่า 23 (0 คะแนน)
  23 - 27.5 (3 คะแนน)
  27.5 ขึ้นไป (5 คะแนน)

2. เพศ
  หญิง (0 คะแนน)
  ชาย (2 คะแนน)

คะแนนรวม.......................

ดัดแปลงจาก Diabetes Care 2006;29:1872-1877
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น.ค.ร. ส.ว.ย.

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.

BMI ................. กก./ม2

ดดัแปลงจากแบบประเมนิ “น.ค.ร. ส.ว.ย.” ของ ผศ.นพ.สมเกียรต ิแสงวฒันาโรจน์ โดยเพ่ิมค่าระดับน�า้ตาลในเลือด

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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ประเมินสุขภาพ

ปัจจัย เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 
........................

วัน/เดือน/ปี 
........................

น.น�้าหนัก [ส่วนสูง(ซม.)]2/400 
= อ้วน

[ส่วนสูง(เมตร)]2x 22.9 
= มาตรฐาน

นำ้าหนัก .................กก.
BMI ................. กก./ม2

นำ้าหนัก .................กก.
BMI ................. กก./ม2

น.น�้าตาลในเลือด <140
หลังอาหาร 2 ชม.

ค.ความดัน <120/80
ไม่ได้กินยาลดความดัน

<135/85
กินยาลดความดัน

ร.รอบเอว ไม่เกินส่วนสูง ÷ 2

ส.สูบบุหรี่ 
.................... มวน/วัน เลิกสูบบุหรี่

ส.สุรา
...............วัน/สัปดาห์ เลิกดื่มสุรา

ส.สติ
(เพลิน..........................

ครั้ง/วัน)

<3 อ.อร่อยเกิน
<3 อ.อยู่สบายเกิน

ว.วางเฉย 
(เฉย............ครั้ง/
สัปดาห์)

<3 เครียดฟุ้งซ่าน
0 กินยานอนหลับ

ย.เย็น
(....................ครั้ง/
สัปดาห์)

<3 เซ็งซึมเศร้า
0 กินยาถ่าย

ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2

ผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงก�รเกิด
โรคเบ�หว�น

ส่วนที่ 2

คะแนน
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงการเกิด
โรคเบาหวาน
ในเวลา 12 ปี

ข้อแนะน�า

0-2 0-4%

ความเสี่ยงน้อย
คณุควรออกกำาลงักายสมำา่เสมอ รกัษานำา้หนกัตวั 
ตรวจวัดความดันโลหิต ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 3 ปี

3-5 5-10%

ความเสี่ยงปานกลาง
คุณควรออกกำาลังกาย รักษานำ้าหนักตัว
ตรวจวัดความดัน ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 1-3 ปี

6-8 11-20%

ความเสี่ยงสูง
คุณควรออกกำาลังกาย รักษานำ้าหนักตัว
ตรวจวัดความดัน ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 1-3 ปี

9-10 21-26%

ความเสี่ยงสูงมาก
คุณต้องควบคุมอาหารออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ 
รักษานำ้าหนักตัว ตรวจวัดความดันโลหิต
และวัดระดับนำ้าตาล ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 1 ปี

11-17 27-73%

อันตราย
คุณต้องควบคุมอาหารออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ 
ควบคุมนำ้าหนักตัว ตรวจวัดความดันโลหิต
และวัดระดับนำ้าตาล ควรประเมินความเสี่ยง
ซำ้าทุก 1 ปี

ดัดแปลงจาก Diabetes Care 2006;29:1872-1877
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แบบประเมินคว�มเสี่ยงก�รเกิด
โรคเบ�หว�น

ส่วนที่ 2

1. คุณอายุเท่าไร
  35 - 39 ปี (0 คะแนน)
  40 - 44 ปี (0 คะแนน)
  45 - 49 ปี (1 คะแนน)
  50 ปีขึ้นไป (2 คะแนน)

5. คุณมีความดันโลหิต
มากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท

  ไม่ใช่ (0 คะแนน)
  ใช่ (2 คะแนน)

6. มีญาติสายตรงเป็น
โรคเบาหวาน

  ไม่ใช่ (0 คะแนน)
  ใช่ (4 คะแนน)

4. เส้นรอบเอว มากกว่า
ส่วนสูง หาร สอง

  ไม่ใช่ (0 คะแนน)
  ใช่ (2 คะแนน)

3. ดัชนีมวลกาย (BMI)
  ตำ่ากว่า 23 (0 คะแนน)
  23 - 27.5 (3 คะแนน)
  27.5 ขึ้นไป (5 คะแนน)

2. เพศ
  หญิง (0 คะแนน)
  ชาย (2 คะแนน)

คะแนนรวม.......................

ดัดแปลงจาก Diabetes Care 2006;29:1872-1877
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โอก�สเสี่ยงเป็นเบ�หว�นใน 12 ปี
ผู้ที่ มี ประวัติเบ�หว�นในครอบครัว

รอบเอว < 90 ซม.

รอบเอว < 90 ซม.

รอบเอว < 80 ซม.

รอบเอว < 80 ซม.

รอบเอว ≥ 90 ซม.

รอบเอว ≥ 90 ซม.

รอบเอว ≥ 80 ซม.

รอบเอว ≥ 80 ซม.

45

31

31

21

≥ 27.5

≥ 27.5

23-27.4

23-27.4

< 23

< 23

31

21

21

14

18

11

11

7

58

45

45

31

45

31

31

21

26

18

18

11

58

45

45

31

45

31

31

21

26

18

18

11

73

58

58

45

58

45

45

31

38

16

26

18

BMI

BMI

 

 

เพศหญิง เพศชาย
หน่วย : ร้อยละ

อายุ ≥ 50 ปี

อายุ 34-44 ปี

อายุ ≥ 50 ปี

อายุ 34-44 ปี

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

3826≥ 27.5

23-27.4

< 23

2618
148

5238
3826
2114

5238
3826
2114

6552
5238
3121

BMI  

อายุ 45-49ปีอายุ 45-49 ปี

**80 ซม. = 31.5 นิ้ว   90 ซม. = 35.4 นิ้ว

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

4531≥ 27.5

23-27.4

<23
3121
1811

5845
4531
2618

5845
4531
2618

7358
5845
3826

BMI

ก�รอ่�นแบบประเมินโอก�สเสี่ยงเป็น
โรคเบ�หว�น

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเพศและช่วงอายุ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรอบเอวและระดับความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 3 เลือกค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ยกตัวอย่าง :  เพศหญิง อายุ 52 ปี มีรอบเอว>80 ซม.
  มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) > 27.5
คำาตอบ :  มีโอกาสเส่ียงเป็นเบาหวานใน 12 ปี ร้อยละ 58

 

 

 

 

โอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานใน 12 ปี
ผู้ที่มีประวัติเบาหวานในครอบครัว

เพศหญิง เพศชาย

หน่วย : ร้อยละ

อายุ ≥ 50 ปีอายุ ≥ 50 ปี

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

คำาตอบ

ส่วนที่ 2

- 20 -
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โอก�สเสี่ยงเป็นเบ�หว�นใน 12 ปี
ผู้ที่ ไม่มี ประวัติเบ�หว�นในครอบครัว

รอบเอว < 90 ซม.

รอบเอว < 90 ซม.

รอบเอว < 80 ซม.

รอบเอว < 80 ซม.

รอบเอว ≥ 90 ซม.

รอบเอว ≥ 90 ซม.

รอบเอว ≥ 80 ซม.

รอบเอว ≥ 80 ซม.

21

14

14

8

≥ 27.5

≥ 27.5

23-27.4

23-27.4

< 23

< 23

14

8

8

5

7

4

4

0

31

21

21

14

21

14

14

8

11

7

7

4

31

21

21

14

21

14

14

8

11

7

7

4

45

31

31

21

31

21

21

14

18

11

11

7

BMI

BMI

 

 

เพศหญิง เพศชาย
หน่วย : ร้อยละ

อายุ ≥ 50 ปี

อายุ 34-44 ปี

อายุ ≥ 50 ปี

อายุ 34-44 ปี

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

1811≥ 27.5

23-27.4

< 23

117
53

2618
1811
85

2618
1811
85

3826
2618
148

BMI  

อายุ 45-49ปีอายุ 45-49 ปี

**80 ซม. = 31.5 นิ้ว   90 ซม. = 35.4 นิ้ว

ส่วนที่ 2
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รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 80 ซม.

2
1

4
2

3
2

7
4

เพศหญิง
อายุ 50-54 ปี

รอบเอว < 90 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.

4
2

8
4

5
3

12
7

ก�รอ่�นแบบประเมินโอก�สเสี่ยงเป็น
โรคหลอดเลือดหัวใจ

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเพศและช่วงอายุ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรอบเอวและสูบ/ไม่สูบบุหรี่

ขั้นตอนที่ 3 เลือกระดับความดันโลหิต

ยกตัวอย่าง : เพศหญิง อายุ 52 ปี มีรอบเอว>80 ซม.
  ไม่สูบบุหร่ี มีระดับความดันโลหิตปกติ
คำาตอบ :  มีโอกาสเส่ียงเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปี ร้อยละ 2

 

 

 

 

แบบประเมินโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในเวลา 10 ปี (EGAT Heart Score)

เพศชาย

หน่วย : ร้อยละ

อายุ 50-54 ปี

ขั้นตอนที่ 1

ข้ันตอนท่ี 2

ขั้นตอนที่ 3
คำาตอบ

≥ 140 ≥ 140

< 140 < 140

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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โอก�สเสี่ยงเป็นเบ�หว�นใน 12 ปี
ผู้ที่ มี ประวัติเบ�หว�นในครอบครัว

รอบเอว < 90 ซม.

รอบเอว < 90 ซม.

รอบเอว < 80 ซม.

รอบเอว < 80 ซม.

รอบเอว ≥ 90 ซม.

รอบเอว ≥ 90 ซม.

รอบเอว ≥ 80 ซม.

รอบเอว ≥ 80 ซม.

45

31

31

21

≥ 27.5

≥ 27.5

23-27.4

23-27.4

< 23

< 23

31

21

21

14

18

11

11

7

58

45

45

31

45

31

31

21

26

18

18

11

58

45

45

31

45

31

31

21

26

18

18

11

73

58

58

45

58

45

45

31

38

16

26

18

BMI

BMI

 

 

เพศหญิง เพศชาย
หน่วย : ร้อยละ

อายุ ≥ 50 ปี

อายุ 34-44 ปี

อายุ ≥ 50 ปี

อายุ 34-44 ปี

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

3826≥ 27.5

23-27.4

< 23

2618
148

5238
3826
2114

5238
3826
2114

6552
5238
3121

BMI  

อายุ 45-49ปีอายุ 45-49 ปี

**80 ซม. = 31.5 นิ้ว   90 ซม. = 35.4 นิ้ว

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2

- 18 -

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

4531≥ 27.5

23-27.4

<23
3121
1811

5845
4531
2618

5845
4531
2618

7358
5845
3826

BMI

ก�รอ่�นแบบประเมินโอก�สเสี่ยงเป็น
โรคเบ�หว�น

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเพศและช่วงอายุ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรอบเอวและระดับความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ 3 เลือกค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ยกตัวอย่าง :  เพศหญิง อายุ 52 ปี มีรอบเอว>80 ซม.
  มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) > 27.5
คำาตอบ :  มีโอกาสเส่ียงเป็นเบาหวานใน 12 ปี ร้อยละ 58

 

 

 

 

โอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานใน 12 ปี
ผู้ที่มีประวัติเบาหวานในครอบครัว

เพศหญิง เพศชาย

หน่วย : ร้อยละ

อายุ ≥ 50 ปีอายุ ≥ 50 ปี

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

คำาตอบ

ส่วนที่ 2
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โอก�สเสี่ยงเป็นเบ�หว�นใน 12 ปี
ผู้ที่ ไม่มี ประวัติเบ�หว�นในครอบครัว

รอบเอว < 90 ซม.

รอบเอว < 90 ซม.

รอบเอว < 80 ซม.

รอบเอว < 80 ซม.

รอบเอว ≥ 90 ซม.

รอบเอว ≥ 90 ซม.

รอบเอว ≥ 80 ซม.

รอบเอว ≥ 80 ซม.

21

14

14

8

≥ 27.5

≥ 27.5

23-27.4

23-27.4

< 23

< 23

14

8

8

5

7

4

4

0

31

21

21

14

21

14

14

8

11

7

7

4

31

21

21

14

21

14

14

8

11

7

7

4

45

31

31

21

31

21

21

14

18

11

11

7

BMI

BMI

 

 

เพศหญิง เพศชาย
หน่วย : ร้อยละ

อายุ ≥ 50 ปี

อายุ 34-44 ปี

อายุ ≥ 50 ปี

อายุ 34-44 ปี

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

1811≥ 27.5

23-27.4

< 23

117
53

2618
1811
85

2618
1811
85

3826
2618
148

BMI  

อายุ 45-49ปีอายุ 45-49 ปี

**80 ซม. = 31.5 นิ้ว   90 ซม. = 35.4 นิ้ว

ส่วนที่ 2
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รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 80 ซม.

2
1

4
2

3
2

7
4

เพศหญิง
อายุ 50-54 ปี

รอบเอว < 90 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.

4
2

8
4

5
3

12
7

ก�รอ่�นแบบประเมินโอก�สเสี่ยงเป็น
โรคหลอดเลือดหัวใจ

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเพศและช่วงอายุ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกรอบเอวและสูบ/ไม่สูบบุหรี่

ขั้นตอนที่ 3 เลือกระดับความดันโลหิต

ยกตัวอย่าง : เพศหญิง อายุ 52 ปี มีรอบเอว>80 ซม.
  ไม่สูบบุหร่ี มีระดับความดันโลหิตปกติ
คำาตอบ :  มีโอกาสเส่ียงเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจใน 10 ปี ร้อยละ 2

 

 

 

 

แบบประเมินโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในเวลา 10 ปี (EGAT Heart Score)

เพศชาย

หน่วย : ร้อยละ

อายุ 50-54 ปี

ขั้นตอนที่ 1

ข้ันตอนท่ี 2

ขั้นตอนที่ 3
คำาตอบ

≥ 140 ≥ 140

< 140 < 140

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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แบบประเมินโอก�สเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในเวล� 10 ปี (EGAT Heart Score)

หน่วย : ร้อยละ

เพศหญิง เพศชาย

คุณรู้หรือไม่?
ปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

1.	 เพศชายมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง
2.	 ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
3.	 พบมากในผู้ชายอายุมากกว่า	45	ปี	และ
	 ผู้หญิงอายุมากกว่า	55	ปี
4.	 มีพฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม
5.	 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
6.	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สูบบุหรี่

ดดัแปลงจาก EGAT Heart Score ของ นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ และ ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

21
10

21
11

21
10

42
21

 

อายุ 35-39 ปีอายุ 35-39 ปี

≥ 140 ≥ 140

< 140 < 140

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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แบบประเมินโอก�สเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในเวล� 10 ปี (EGAT Heart Score)

≥ 140

≥ 140

≥ 140

≥ 140

≥ 140

≥ 140

< 140

< 140

< 140

< 140

< 140

< 140

**80 ซม. = 31.5 นิ้ว   90 ซม. = 35.4 นิ้ว

หน่วย : ร้อยละ

เพศหญิง เพศชาย

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

42
21

84
42

53
32

127
74

 

อายุ 50-54 ปีอายุ 50-54 ปี

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

21
11

53
32

42
21

84
42

 

อายุ 45-49 ปีอายุ 45-49 ปี

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

21
10

42
21

21
11

53
32

 

อายุ 40-44 ปีอายุ 40-44 ปี

ส่วนที่ 2
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ผลก�รประเมินก�รติดบุหรี่

0-3 คะแนน ไม่นับว่าติดสารนิโคติน
คุณสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง

4-5 คะแนน ติดสารนิโคตินปานกลาง
คุณสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง หากคุณเคยล้มเหลวจากการพยายาม

เลิกด้วยตนเอง คุณอาจลองใช้พฤติกรรมบำาบัดบางอย่างช่วยเสริม

6-7 คะแนน ติดสารนิโคตินปานกลางและมีแนวโน้มอย่างมาก
ที่จะพัฒนาไปเป็นการติดในระดับสูง

คุณต้องตัดสินใจเลิกบุหรี่เสียตั้งแต่วันนี้ วางแผนเลิกในอนาคตและมีกำาลังใจ
ที่เข้มแข็ง หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น

8-9 คะแนน ติดสารนิโคตินในระดับสูง
คุณควรใส่ใจและให้ความสำาคัญกับสุขภาพและเอาจริงเอาจัง

ในการเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเองหรือการใช้แค่กำาลังใจอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอในการรักษา

10 คะแนน ติดสารนิโคตินในระดับสูงมาก
คุณควรใส่ใจและให้ความสำาคัญกับสุขภาพและเอาจริงเอาจัง

ในการเลิกสูบบุรี่ได้ด้วยตนเองอาจเป็นไปได้ยาก ควรไปพบแพทย์
เพื่อรับคำาปรึกษา

ดดัแปลงจาก แบบทดสอบฟาเกอร์สตอม ของส�านกัควบคมุการบริโภคยาสูบ กรมควบคมุโรค

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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ดดัแปลงจาก แบบทดสอบฟาเกอร์สตอม ของส�านกัควบคมุการบริโภคยาสบู กรมควบคมุโรค

แบบประเมินก�รติดบุหรี่

1. ปกติสูบบุหรี่วันละกี่มวน
  0-10 มวน (0 คะแนน)
  11-20 มวน (1 คะแนน)
  21-30 มวน (2 คะแนน)
  31 มวนขึ้นไป (3 คะแนน)

5. คุณรู้สึกลำาบากหรือยุ่งยาก
ไหมที่ต้องอยู่ในเขตห้ามสูบบุรี่
เช่น โรงภาพยนตร์ รถโดยสาร
ร้านอาหาร

  ใช่ (1 คะแนน)
  ไมใ่ช่ (0 คะแนน)

6. คุณยังต้องสูบบุหรี่แม้จะ
เจ็บป่วยหรือนอนโรงพยาบาล

  ใช่ (1 คะแนน)
  ไมใ่ช่ (0 คะแนน)

4. มวนไหนที่คุณไม่อยากเลิก
มากที่สุด

  มวนแรกตอนเช้า (1 คะแนน)
  มวนอื่น (0 คะแนน)

3. คุณสูบบุหรี่จัดในชั่วโมงแรก
หลังตื่นนอน (สูบมากกว่าเวลาอื่น
ของวัน)

  ใช่ (1 คะแนน)
  ไม่ใช่ (0 คะแนน)

2. หลังตื่นนอนตอนเช้า
คุณสูบบุหรี่มวนแรกเมื่อไร

  ภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน
  (3 คะแนน)

  6-30 นาทีหลังตื่นนอน
 (2 คะแนน)

  31-60 นาทีหลังตื่นนอน
 (1 คะแนน)

  60 นาทีขึ้นไปหลังตื่นนอน
 (0 คะแนน)

คะแนนรวม.......................

แบบทดสอบฟาเกอร์สตอมเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคติน

ส่วนที่ 2
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แบบประเมินโอก�สเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในเวล� 10 ปี (EGAT Heart Score)

หน่วย : ร้อยละ

เพศหญิง เพศชาย

คุณรู้หรือไม่?
ปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

1.	 เพศชายมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง
2.	 ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
3.	 พบมากในผู้ชายอายุมากกว่า	45	ปี	และ
	 ผู้หญิงอายุมากกว่า	55	ปี
4.	 มีพฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม
5.	 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
6.	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สูบบุหรี่

ดดัแปลงจาก EGAT Heart Score ของ นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ และ ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

21
10

21
11

21
10

42
21

 

อายุ 35-39 ปีอายุ 35-39 ปี

≥ 140 ≥ 140

< 140 < 140

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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แบบประเมินโอก�สเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในเวล� 10 ปี (EGAT Heart Score)

≥ 140

≥ 140

≥ 140

≥ 140

≥ 140

≥ 140

< 140

< 140

< 140

< 140

< 140

< 140

**80 ซม. = 31.5 นิ้ว   90 ซม. = 35.4 นิ้ว

หน่วย : ร้อยละ

เพศหญิง เพศชาย

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

42
21

84
42

53
32

127
74

 

อายุ 50-54 ปีอายุ 50-54 ปี

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

21
11

53
32

42
21

84
42

 

อายุ 45-49 ปีอายุ 45-49 ปี

รอบเอว < 90 ซม.รอบเอว < 80 ซม. รอบเอว ≥ 90 ซม.รอบเอว ≥ 80 ซม.

21
10

42
21

21
11

53
32

 

อายุ 40-44 ปีอายุ 40-44 ปี

ส่วนที่ 2
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ผลก�รประเมินก�รติดบุหรี่

0-3 คะแนน ไม่นับว่าติดสารนิโคติน
คุณสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง

4-5 คะแนน ติดสารนิโคตินปานกลาง
คุณสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง หากคุณเคยล้มเหลวจากการพยายาม

เลิกด้วยตนเอง คุณอาจลองใช้พฤติกรรมบำาบัดบางอย่างช่วยเสริม

6-7 คะแนน ติดสารนิโคตินปานกลางและมีแนวโน้มอย่างมาก
ที่จะพัฒนาไปเป็นการติดในระดับสูง

คุณต้องตัดสินใจเลิกบุหรี่เสียตั้งแต่วันนี้ วางแผนเลิกในอนาคตและมีกำาลังใจ
ที่เข้มแข็ง หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น

8-9 คะแนน ติดสารนิโคตินในระดับสูง
คุณควรใส่ใจและให้ความสำาคัญกับสุขภาพและเอาจริงเอาจัง

ในการเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเองหรือการใช้แค่กำาลังใจอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอในการรักษา

10 คะแนน ติดสารนิโคตินในระดับสูงมาก
คุณควรใส่ใจและให้ความสำาคัญกับสุขภาพและเอาจริงเอาจัง

ในการเลิกสูบบุรี่ได้ด้วยตนเองอาจเป็นไปได้ยาก ควรไปพบแพทย์
เพื่อรับคำาปรึกษา

ดดัแปลงจาก แบบทดสอบฟาเกอร์สตอม ของส�านกัควบคมุการบริโภคยาสูบ กรมควบคมุโรค

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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ดัดแปลงจาก แบบทดสอบฟาเกอร์สตอม ของส�านกัควบคมุการบริโภคยาสบู กรมควบคมุโรค

แบบประเมินก�รติดบุหรี่

1. ปกติสูบบุหรี่วันละกี่มวน
  0-10 มวน (0 คะแนน)
  11-20 มวน (1 คะแนน)
  21-30 มวน (2 คะแนน)
  31 มวนขึ้นไป (3 คะแนน)

5. คุณรู้สึกลำาบากหรือยุ่งยาก
ไหมที่ต้องอยู่ในเขตห้ามสูบบุรี่
เช่น โรงภาพยนตร์ รถโดยสาร
ร้านอาหาร

  ใช่ (1 คะแนน)
  ไมใ่ช่ (0 คะแนน)

6. คุณยังต้องสูบบุหรี่แม้จะ
เจ็บป่วยหรือนอนโรงพยาบาล

  ใช่ (1 คะแนน)
  ไมใ่ช่ (0 คะแนน)

4. มวนไหนที่คุณไม่อยากเลิก
มากที่สุด

  มวนแรกตอนเช้า (1 คะแนน)
  มวนอื่น (0 คะแนน)

3. คุณสูบบุหรี่จัดในชั่วโมงแรก
หลังตื่นนอน (สูบมากกว่าเวลาอื่น
ของวัน)

  ใช่ (1 คะแนน)
  ไม่ใช่ (0 คะแนน)

2. หลังตื่นนอนตอนเช้า
คุณสูบบุหรี่มวนแรกเมื่อไร

  ภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน
  (3 คะแนน)

  6-30 นาทีหลังตื่นนอน
 (2 คะแนน)

  31-60 นาทีหลังตื่นนอน
 (1 คะแนน)

  60 นาทีขึ้นไปหลังตื่นนอน
 (0 คะแนน)

คะแนนรวม.......................

แบบทดสอบฟาเกอร์สตอมเพื่อวัดระดับการติดสารนิโคติน

ส่วนที่ 2



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic)82
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ผลก�รประเมินพฤติกรรมก�รดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คะแนนรวม.......................

ข้อแนะนำ�สำ�หรับบุคคลที่ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1. เด็กและเยาวชนที่อายุตำ่ากว่า 20 ปี 
2. หญิงตั้งครรภ์ทุกระยะและหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
3. ผู้มีอาชีพขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท และผู้มีอาชีพทำางานกับเคร่ืองจักรกลหรือ 
 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ พิการและการเสียชีวิตของตนเองและผู้อื่น
 โดยผูท้ีข่บัข่ียานพาหนะในกจิวัตรส่วนตวั ควรงดดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ก่อน 6 ชัว่โมง  
 และขณะขับขี่ 
4. ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีโรคประจำาตัวหรือกำาลังใช้ยา 
 รักษาโรค 
5. ประชาชนทกุเพศทกุวยั การไม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เลย เป็นแนวปฏิบตัทิีป่ลอดภยั 
 ที่สุดต่อสุขภาพครอบครัวและสังคม

ดดัแปลงจาก แบบประเมนิ ASSIST ส�านกัคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ กรมควบคมุโรค

0-10 คะแนน ผู้ดื่มแบบเสี่ยงน้อย
การดื่มในขณะนี้มีความเสี่ยงตำ่าต่อการเกิดปัญหาจากการดื่มสุรา แต่ในอนาคต

หากดื่มมากกว่านี้ มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการดื่มสุราได้

11-26 คะแนน ผู้ดื่มแบบเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงปานกลางต่อสุขภาพและปัญหาอื่นๆ หรืออาจเริ่มมีปัญหาบางอย่าง
เกิดขึ้นแล้ว การดื่มสุราอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

และปัญหาอื่นๆ เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงเสี่ยงต่อการติดสุราได้
โดยเฉพาะในคนที่เคยมีปัญหาจากการดื่มสุราหรือเคยติดสุรามาก่อน

≥ 27 คะแนน ผู้ดื่มแบบเสี่ยงอันตราย
บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดสุราแล้ว หรือติดสุราแล้ว หรือ กำาลังประสบ

ปัญหาสุขภาพ สังคม การเงิน กฎหมาย ที่สัมพันธ์กับการดื่มสุรา

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2
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แบบประเมินพฤติกรรมก�รดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ASSIST 7 ข้อ)

1. ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของ คุณเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเคยดื่มแต่หยุดมาแล้ว 

1 ปีขึ้นไป

   ไม่เคย (ยุติการประเมิน)   เคย

ข้อค�าถาม ไม่เคย 1-2 ครั้ง ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ เกือบทุกวัน

2. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณเคย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเพียงไร

0
คะแนน

ข้ามไปข้อ 6

2
คะแนน

3
คะแนน

4
คะแนน

6
คะแนน

3. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณเคย
รู้สึกอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างมาก บ่อยเพียงไร

0
คะแนน

3
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

6
คะแนน

4. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�าให้คุณเกดิ
ปัญหาสขุภาพ ครอบครวั สังคม 
กฎหมาย หรือการเงิน บ่อยเพียงไร

0
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

6
คะแนน

7
คะแนน

5. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณ
ไม่สามารถท�ากิจกรรมที่คุณควรจะ
ท�าได้ตามปกติ เนื่องจากคุณดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ่อยเพียงไร

0
คะแนน

5
คะแนน

6
คะแนน

7
คะแนน

8
คะแนน

ข้อค�าถาม ไม่เคย
เคย

ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา

เคย
ก่อนหน้า 3 เดือน

ที่ผ่านมา

6. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา มีเพื่อนฝูง ญาติ หรือ
คนอื่น เคยแสดงความกังวลหรือตักเตือน
คุณเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของคุณหรือไม่

0
คะแนน

6
คะแนน

3
คะแนน

7. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยพยายาม
หยุดหรือลดการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้น้อยลง แต่ไม่สำาเร็จ หรือไม่

0
คะแนน

6
คะแนน

3
คะแนน

ส่วนที่ 2
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บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค
สำ�หรับวัยทำ�ง�นอ�ยุ 15-59 ปี

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรือ่งประเภทและขอบเขตการบริการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 10) พ.ศ 2559

 รายการหรือกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลัก
ประกันสุขภาพที่วัยทำางานมีสิทธิจะได้รับบริการ ดังนี้

อายุ รายการบริการ ความถี่

15-24 ปี

บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทั่วไป

ตามแนวทางการปฏิบัติที่กรม
วิชาการกำาหนดหรือตามกำาหนด
การดูแลสุขภาพเด็กไทย
โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2557

15-24 ปี
(ผู้ป่วยเรื้อรัง)

บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ให้วัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม
ได้แก่ เบาหวาน ไตวาย หอบหดื ปอดอุดกัน้ 
เรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือด สมองและ
มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำาบัด

1-2 ครั้งต่อปีแล้วแต่กรณี

บริการประเมินการเจริญเติบโตและภาวะ
โภชนาการ

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
หรือทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

บรกิารคดักรองความเส่ียงจากการสบูบหุร่ี 
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และการเสพสารเสพติด

1 ครั้งต่อปี

15-24 ปี
บริการให้คำาปรึกษาและคัดกรอง
การติดเชื้อเอช ไอ วี

ตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลพินิจ
ของแพทย์

บริการเคลือบหลุมร่องฟัน อย่างน้อยซี่ละ 1 ครั้ง

บริการคัดกรองโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก

อย่างน้อย 1 ครั้ง

บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กธาตุเหล็ก
เพื่อป้องกันโลหิตจากการขาดธาตุเหล็ก
และกรดโฟลิก

1 ครั้งต่อสัปดาห์

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3
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แบบประเมินคว�มเครียด (ST-5)

กรมสขุภาพจติ

 ในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อสิ่ง
รอบข้าง มากน้อยเพียงใด กรุณาตอบตามความเป็นจริง

อาการ พฤติกรรม ความรู้สึก
ไม่เคย บางครั้ง บ่อยครั้ง ประจ�า

1. มีปัญหาเรื่องการนอน
 นอนไม่หลับหรือนอนมาก

0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

2. มีสมาธิน้อยลง 0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

3. หงุดหงิด กระวนกระวาย 
 ว้าวุ่นใจ

0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

4. รู้สึกเบื่อ เซ็ง 0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

5. ไม่อยากพบปะผู้คน 0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

ระดับอาการ

คะแนนรวม.......................

ค่าคะแนน แปลผล ข้อแนะน�า

0-4 ความเครียดน้อย คณุสามารถจดัการความเครยีดทีเ่กิดขึน้ชวิีต
ประจำาวนัได้ดี

5-7 ความเครียดปานกลาง คณุควรหากจิกรรมทีช่อบเพือ่ผ่อนคลาย
ความเครยีด เช่น ออกกำาลังกาย ทำางานอดิเรกฯ

8-9 ความเครียดสูง คุณควรฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
เช่น นั่งสมาธิ ฝึกลมหายใจฯ

10-15 ความเครียดสูงมาก หากคุณรู้สึกอยากทำาร้ายตนเอง
ควรไปพบแพทย์เพื่อรับคำาปรึกษา

ส่วนที่ 2
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ผลก�รประเมินพฤติกรรมก�รดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คะแนนรวม.......................

ข้อแนะนำ�สำ�หรับบุคคลที่ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1. เด็กและเยาวชนที่อายุตำ่ากว่า 20 ปี 
2. หญิงตั้งครรภ์ทุกระยะและหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
3. ผู้มีอาชีพขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท และผู้มีอาชีพทำางานกับเคร่ืองจักรกลหรือ 
 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ พิการและการเสียชีวิตของตนเองและผู้อื่น
 โดยผูท้ีข่บัข่ียานพาหนะในกจิวัตรส่วนตวั ควรงดดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ก่อน 6 ชัว่โมง  
 และขณะขับขี่ 
4. ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีโรคประจำาตัวหรือกำาลังใช้ยา 
 รักษาโรค 
5. ประชาชนทกุเพศทกุวยั การไม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เลย เป็นแนวปฏิบตัทิีป่ลอดภยั 
 ที่สุดต่อสุขภาพครอบครัวและสังคม

ดดัแปลงจาก แบบประเมนิ ASSIST ส�านกัคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ กรมควบคมุโรค

0-10 คะแนน ผู้ดื่มแบบเสี่ยงน้อย
การดื่มในขณะนี้มีความเสี่ยงตำ่าต่อการเกิดปัญหาจากการดื่มสุรา แต่ในอนาคต

หากดื่มมากกว่านี้ มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการดื่มสุราได้

11-26 คะแนน ผู้ดื่มแบบเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงปานกลางต่อสุขภาพและปัญหาอื่นๆ หรืออาจเริ่มมีปัญหาบางอย่าง
เกิดขึ้นแล้ว การดื่มสุราอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

และปัญหาอื่นๆ เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงเสี่ยงต่อการติดสุราได้
โดยเฉพาะในคนที่เคยมีปัญหาจากการดื่มสุราหรือเคยติดสุรามาก่อน

≥ 27 คะแนน ผู้ดื่มแบบเสี่ยงอันตราย
บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดสุราแล้ว หรือติดสุราแล้ว หรือ กำาลังประสบ

ปัญหาสุขภาพ สังคม การเงิน กฎหมาย ที่สัมพันธ์กับการดื่มสุรา

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 2

- 26 -

แบบประเมินพฤติกรรมก�รดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ASSIST 7 ข้อ)

1. ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของ คุณเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเคยดื่มแต่หยุดมาแล้ว 

1 ปีขึ้นไป

   ไม่เคย (ยุติการประเมิน)   เคย

ข้อค�าถาม ไม่เคย 1-2 ครั้ง ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ เกือบทุกวัน

2. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณเคย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเพียงไร

0
คะแนน

ข้ามไปข้อ 6

2
คะแนน

3
คะแนน

4
คะแนน

6
คะแนน

3. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณเคย
รู้สึกอยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างมาก บ่อยเพียงไร

0
คะแนน

3
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

6
คะแนน

4. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท�าให้คุณเกดิ
ปัญหาสขุภาพ ครอบครัว สงัคม 
กฎหมาย หรือการเงิน บ่อยเพียงไร

0
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

6
คะแนน

7
คะแนน

5. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณ
ไม่สามารถท�ากิจกรรมที่คุณควรจะ
ท�าได้ตามปกติ เนื่องจากคุณดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บ่อยเพียงไร

0
คะแนน

5
คะแนน

6
คะแนน

7
คะแนน

8
คะแนน

ข้อค�าถาม ไม่เคย
เคย

ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา

เคย
ก่อนหน้า 3 เดือน

ที่ผ่านมา

6. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา มีเพื่อนฝูง ญาติ หรือ
คนอื่น เคยแสดงความกังวลหรือตักเตือน
คุณเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของคุณหรือไม่

0
คะแนน

6
คะแนน

3
คะแนน

7. ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยพยายาม
หยุดหรือลดการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้น้อยลง แต่ไม่สำาเร็จ หรือไม่

0
คะแนน

6
คะแนน

3
คะแนน

ส่วนที่ 2
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บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค
สำ�หรับวัยทำ�ง�นอ�ยุ 15-59 ปี

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรือ่งประเภทและขอบเขตการบริการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 10) พ.ศ 2559

 รายการหรือกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลัก
ประกันสุขภาพที่วัยทำางานมีสิทธิจะได้รับบริการ ดังนี้

อายุ รายการบริการ ความถี่

15-24 ปี

บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทั่วไป

ตามแนวทางการปฏิบัติที่กรม
วิชาการกำาหนดหรือตามกำาหนด
การดูแลสุขภาพเด็กไทย
โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2557

15-24 ปี
(ผู้ป่วยเรื้อรัง)

บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ให้วัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม
ได้แก่ เบาหวาน ไตวาย หอบหดื ปอดอุดกัน้ 
เรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือด สมองและ
มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำาบัด

1-2 ครั้งต่อปีแล้วแต่กรณี

บริการประเมินการเจริญเติบโตและภาวะ
โภชนาการ

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
หรือทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

บรกิารคดักรองความเส่ียงจากการสบูบหุร่ี 
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และการเสพสารเสพติด

1 ครั้งต่อปี

15-24 ปี
บริการให้คำาปรึกษาและคัดกรอง
การติดเชื้อเอช ไอ วี

ตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลพินิจ
ของแพทย์

บริการเคลือบหลุมร่องฟัน อย่างน้อยซี่ละ 1 ครั้ง

บริการคัดกรองโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก

อย่างน้อย 1 ครั้ง

บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กธาตุเหล็ก
เพื่อป้องกันโลหิตจากการขาดธาตุเหล็ก
และกรดโฟลิก

1 ครั้งต่อสัปดาห์

ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3
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แบบประเมินคว�มเครียด (ST-5)

กรมสขุภาพจติ

 ในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อสิ่ง
รอบข้าง มากน้อยเพียงใด กรุณาตอบตามความเป็นจริง

อาการ พฤติกรรม ความรู้สึก
ไม่เคย บางครั้ง บ่อยครั้ง ประจ�า

1. มีปัญหาเรื่องการนอน
 นอนไม่หลับหรือนอนมาก

0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

2. มีสมาธิน้อยลง 0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

3. หงุดหงิด กระวนกระวาย 
 ว้าวุ่นใจ

0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

4. รู้สึกเบื่อ เซ็ง 0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

5. ไม่อยากพบปะผู้คน 0
คะแนน

1
คะแนน

2
คะแนน

3
คะแนน

ระดับอาการ

คะแนนรวม.......................

ค่าคะแนน แปลผล ข้อแนะน�า

0-4 ความเครียดน้อย คณุสามารถจดัการความเครยีดทีเ่กิดขึน้ชวิีต
ประจำาวนัได้ดี

5-7 ความเครียดปานกลาง คณุควรหากจิกรรมทีช่อบเพือ่ผ่อนคลาย
ความเครยีด เช่น ออกกำาลังกาย ทำางานอดิเรกฯ

8-9 ความเครียดสูง คุณควรฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
เช่น นั่งสมาธิ ฝึกลมหายใจฯ

10-15 ความเครียดสูงมาก หากคุณรู้สึกอยากทำาร้ายตนเอง
ควรไปพบแพทย์เพื่อรับคำาปรึกษา

ส่วนที่ 2



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic) 83

- 31 -

ส่วนที่ 3

ปริม�ณอ�ห�รที่เหม�ะสมใน 1 วัน
สำ�หรับวัยทำ�ง�น

ดัดแปลงจาก ธงโภชนาการ ของส�านักโภชนาการ กรมอนามัย

หญิงวัยทำางาน
1,600 Kcal/วัน

ข้าว-แป้ง
8 ทัพพี

ผัก
6 ทัพพี

เน้ือสัตว์
6 ช้อนกินข้าว

นม
1-2 แก้ว
นำา้มัน

ไม่เกิน 4 ช้อนชา
นำา้ตาล

ไม่เกิน 5 ช้อนชา

ผลไม้
4 ส่วน

(1ส่วน = 6-8 คำา)

ผลไม้
4 ส่วน

(1ส่วน = 6-8 คำา)

ผลไม้
5 ส่วน

(1ส่วน = 6-8 คำา)

ข้าว-แป้ง
10 ทัพพี

ผัก
5 ทัพพี

เน้ือสัตว์
9 ช้อนกินข้าว

นม
1 แก้ว
นำา้มัน

ไม่เกิน 6 ช้อนชา
นำา้ตาล

ไม่เกิน 7 ช้อนชา
เกลอื

ไม่เกิน 1 ช้อนชา

ข้าว-แป้ง
12 ทัพพี

ผัก
6 ทัพพี

เน้ือสัตว์
12 ช้อนกินข้าว

นม
1 แก้ว
นำา้มัน

ไม่เกิน 6 ช้อนชา
นำา้ตาล

ไม่เกิน 9 ช้อนชา

วัยรุ่น
ชาย/หญิง

ชายวัยทำางาน
2,000 Kcal/วัน

ปริมาณอาหารท่ีต้องการใน 1 วัน

ชาย/หญิง
ผู้ใช้แรงงาน

2,400 Kcal/วัน
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ส่วนที่ 3

อายุ รายการบริการ ความถี่

15-24 ปี
บริการอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกัน
และควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่น
และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

ตามความสมัครใจ

บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคทั่วไป

ตามแนวทางปฏิบัตท่ีิกรมวิชาการ
กำาหนดหรือตามความจำาเป็น

บรกิารคดักรองความเส่ียงของการสบูบุหรี ่
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และการเสพสารเสพติด

1 ครั้งต่อปี

บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ
และบาดทะยัก

1 ครั้งทุก 10 ปี

บริการวัดความดันโลหิต อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
หรือทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

25-59 ปี บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้งทุก 5 ปี

บริการให้คำาปรึกษาและคัดกรอง
การติดเชื้อเอช ไอ วี

ตามพฤติกรรมเสี่ยง
และดุลยพินิจของแพทย์

บริการให้ความรู้เรื่องการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการตรวจคลำาเต้านม
ด้วยตนเอง

1 ครั้งต่อปี

บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กธาตุเหล็ก
เพื่อป้องกันโลหิตจากการขาดธาตุเหล็ก
และกรดโฟลิก

1 ครั้งต่อสัปดาห์

บริการอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกัน
และควบคุมการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

ตามความสมัครใจ

25-59 ปี
(กลุ่มเสี่ยง)

บริการเคลือบสารฟลูออไรด์
ทุก 6 เดือน

35 ปีขึ้นไป
(กลุ่มเสี่ยง)

บริการคัดกรองเบาหวาน 1 ครั้งทุก 1-3 ปีแล้วแต่กรณี

บริการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด

1 ครั้งทุก 5 ปี

- 33 -

วิธีลดนำ้�หนักอย่�งง่�ย
สำ�หรับวัยทำ�ง�น12

  

 

   

   

 

  

ตั้งเป้าหมาย มีวินัย
ในการลดน�้าหนัก

หลีกเลี่ยง
หวาน มัน เค็มวัด-ชั่ง จด

ทานอาหาร
ให้ตรงเวลา

ทานข้าวกล้อง แป้ง
และธัญพืช

กินอาหารให้ครบ
5 หมู่

ทาน ต้ม อบ นึ่ง
ลวก ย�า

ห้ามอดอาหาร
มื้อเช้า-เย็น

ดื่มน�้าเปล่า
วันละ 6-8 แก้ว

ท�ากิจกรรมทางกาย
ทุกวัน

เน้นพัฒนา
กล้ามเนื้อให้แข็งแรง

นอนให้เพียงพอ
ไม่นอนดึก

- 32 -

พลังง�นในอ�ห�รเท่�ไหร่กันนะ?

ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย

ข้าว-แป้ง

ข้าวสวย
1 ทัพพี

80 Kcal

ผักคะน้า
100 g

31 Kcal

มะละกอ
100 g

24 Kcal

อกไก่
100 g

115 Kcal

นมรสหวาน
250 ml

210 Kcal

น�้าตาล
1 ช้อนชา
20 Kcal

ข้าวกล้อง
1 ทัพพี

80 Kcal

ผักบุ้ง
100 g

19 Kcal

กล้วยน�้าว้า
100 g

148 Kcal

หมูเนื้อแดง
100 g

108 Kcal

นมจืด
250 ml

170 Kcal

ไข่ต้ม
1 ฟอง

75 Kcal

บะหมี่
1 ทัพพี

155 Kcal

กะหล�่าปลี
100 g

16 Kcal

แอปเปิ้ล
100 g

52 Kcal

เนื้อวัว
100 g

134 Kcal

นกพร่องมันเนย
250 ml

80 Kcal

ไข่เจียว
1 ฟอง

250 Kcal

ผลไม้

นม

ผัก

เน้ือสัตว์

อ่ืนๆ
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ส่วนที่ 3

ปริม�ณอ�ห�รที่เหม�ะสมใน 1 วัน
สำ�หรับวัยทำ�ง�น

ดัดแปลงจาก ธงโภชนาการ ของส�านักโภชนาการ กรมอนามัย

หญิงวัยทำางาน
1,600 Kcal/วัน

ข้าว-แป้ง
8 ทัพพี

ผัก
6 ทัพพี

เน้ือสัตว์
6 ช้อนกินข้าว

นม
1-2 แก้ว
นำา้มัน

ไม่เกิน 4 ช้อนชา
นำา้ตาล

ไม่เกิน 5 ช้อนชา

ผลไม้
4 ส่วน

(1ส่วน = 6-8 คำา)

ผลไม้
4 ส่วน

(1ส่วน = 6-8 คำา)

ผลไม้
5 ส่วน

(1ส่วน = 6-8 คำา)

ข้าว-แป้ง
10 ทัพพี

ผัก
5 ทัพพี

เน้ือสัตว์
9 ช้อนกินข้าว

นม
1 แก้ว
นำา้มัน

ไม่เกิน 6 ช้อนชา
นำา้ตาล

ไม่เกิน 7 ช้อนชา
เกลอื

ไม่เกิน 1 ช้อนชา

ข้าว-แป้ง
12 ทัพพี

ผัก
6 ทัพพี

เน้ือสัตว์
12 ช้อนกินข้าว

นม
1 แก้ว
นำา้มัน

ไม่เกิน 6 ช้อนชา
นำา้ตาล

ไม่เกิน 9 ช้อนชา

วัยรุ่น
ชาย/หญิง

ชายวัยทำางาน
2,000 Kcal/วัน

ปริมาณอาหารท่ีต้องการใน 1 วัน

ชาย/หญิง
ผู้ใช้แรงงาน

2,400 Kcal/วัน

- 30 -

ส่วนที่ 3

อายุ รายการบริการ ความถี่

15-24 ปี
บริการอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกัน
และควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่น
และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

ตามความสมัครใจ

บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคทั่วไป

ตามแนวทางปฏิบัตท่ีิกรมวิชาการ
กำาหนดหรือตามความจำาเป็น

บรกิารคดักรองความเส่ียงของการสบูบุหรี ่
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และการเสพสารเสพติด

1 ครั้งต่อปี

บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ
และบาดทะยัก

1 ครั้งทุก 10 ปี

บริการวัดความดันโลหิต อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
หรือทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

25-59 ปี บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้งทุก 5 ปี

บริการให้คำาปรึกษาและคัดกรอง
การติดเชื้อเอช ไอ วี

ตามพฤติกรรมเสี่ยง
และดุลยพินิจของแพทย์

บริการให้ความรู้เรื่องการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยการตรวจคลำาเต้านม
ด้วยตนเอง

1 ครั้งต่อปี

บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กธาตุเหล็ก
เพื่อป้องกันโลหิตจากการขาดธาตุเหล็ก
และกรดโฟลิก

1 ครั้งต่อสัปดาห์

บริการอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกัน
และควบคุมการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

ตามความสมัครใจ

25-59 ปี
(กลุ่มเสี่ยง)

บริการเคลือบสารฟลูออไรด์
ทุก 6 เดือน

35 ปีขึ้นไป
(กลุ่มเสี่ยง)

บริการคัดกรองเบาหวาน 1 ครั้งทุก 1-3 ปีแล้วแต่กรณี

บริการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด

1 ครั้งทุก 5 ปี
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วิธีลดนำ้�หนักอย่�งง่�ย
สำ�หรับวัยทำ�ง�น12

  

 

   

   

 

  

ตั้งเป้าหมาย มีวินัย
ในการลดน�้าหนัก

หลีกเลี่ยง
หวาน มัน เค็มวัด-ชั่ง จด

ทานอาหาร
ให้ตรงเวลา

ทานข้าวกล้อง แป้ง
และธัญพืช

กินอาหารให้ครบ
5 หมู่

ทาน ต้ม อบ นึ่ง
ลวก ย�า

ห้ามอดอาหาร
มื้อเช้า-เย็น

ดื่มน�้าเปล่า
วันละ 6-8 แก้ว

ท�ากิจกรรมทางกาย
ทุกวัน

เน้นพัฒนา
กล้ามเนื้อให้แข็งแรง

นอนให้เพียงพอ
ไม่นอนดึก
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พลังง�นในอ�ห�รเท่�ไหร่กันนะ?

ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย

ข้าว-แป้ง

ข้าวสวย
1 ทัพพี

80 Kcal

ผักคะน้า
100 g

31 Kcal

มะละกอ
100 g

24 Kcal

อกไก่
100 g

115 Kcal

นมรสหวาน
250 ml

210 Kcal

น�้าตาล
1 ช้อนชา
20 Kcal

ข้าวกล้อง
1 ทัพพี

80 Kcal

ผักบุ้ง
100 g

19 Kcal

กล้วยน�้าว้า
100 g

148 Kcal

หมูเนื้อแดง
100 g

108 Kcal

นมจืด
250 ml

170 Kcal

ไข่ต้ม
1 ฟอง

75 Kcal

บะหมี่
1 ทัพพี

155 Kcal

กะหล�่าปลี
100 g

16 Kcal

แอปเปิ้ล
100 g

52 Kcal

เนื้อวัว
100 g

134 Kcal

นกพร่องมันเนย
250 ml

80 Kcal

ไข่เจียว
1 ฟอง

250 Kcal

ผลไม้

นม

ผัก

เน้ือสัตว์

อ่ืนๆ



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic)84
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ค่�ก�รเผ�พล�ญพลังง�นที่ใช้
ต่อ 1 ชั่วโมง

 ค่าเฉล่ียการเผาพลาญพลังงานแต่ละกิจกรรมเทียบกับคนนำ้าหนัก 
60 กิโลกรัม
**ปริมาณการเผาพลาญของแต่ละคนไม่เท่ากัน	 ขึ้นอยู่กับ	 เพศ	 อายุ	 และ
ความหนกัระหว่างท�ากิจกรรม

คณะกายภาพบ�าบัด มหาวทิยาลัยมหิดล. หวัข้อกิจกรรมทางกาย (TPAG).www.pt.mahidol.ac.th/tpag.

600
Kcal

126
Kcal

150
Kcal

150
Kcal

240
Kcal

300
Kcal

225
Kcal

140
Kcal

250
Kcal

180
Kcal

300
Kcal

360
Kcal

250
Kcal

600
Kcal

176
Kcal

100
Kcal

ขึน้บันได

ล้างจาน

เดนิช้า

ทำาความสะอาดบ้าน

ป่ันจกัรยาน

เดนิสลบัวิง่

ยกดัมเบล

ซกัผ้าด้วยมือ

ปิงปอง

ว่ายนำา้

เต้นรำา

ล้างรถ

ทำาอาหาร

ดโูทรทัศน์

โยคะ

กวาดพืน้
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กองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ กรมอนามยั

กิจกรรมท�งก�ยเพื่อสุขภ�พ
สำ�หรับวัยทำ�ง�น

ประเมินสภาพร่างกายตนเอง
หากเจ็บป่วยให้ปรึกษาแพทย์

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า

นาทีต่อวัน

ตั้งเป้าหมายและจัดท�าตาราง
กิจกรรมทางกาย

เลือกกิจกรรมทางกายที่ชอบ
และศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

ส�าหรับผู้เริ่มต้น ควรเริ่มจาก
เบาไปหนัก จากช้าไปเร็ว

ข้อแนะนำากิจกรรมทางกาย

ไม่ควรทำา
ต่อเน่ือง

เกิน 2 ชม.

ย่ิงน่ังนาน
ย่ิงอันตราย

น่ังเก้าอ้ี

ดูโทรทัศน์

เล่น
คอมพิวเตอร์

ปิงปอง

ว่ายนำา้

แบดมินตัน

ข้ึนบันได

ล้างจาน

เดินช้า

ยกนำา้หนัก

Squat

Abdominal
Crush

ป่ันจักรยาน

เดินสลับว่ิง

ยกดัมเบล

โยคะ

รำาพัด

ยืดเหยียด

ปฏิบัติ
ทุกวัน

สะสม 150 
นาที/สัปดาห์

สะสม 75
นาที/สัปดาห์

2-3 เซต/ส่วน
(1	เชต	=

12-15	คร้ัง)

2-3 เซต/ส่วน
(1	เชต	=

12-15	คร้ัง)

ระดับ
ปานกลาง

พัฒนา
กล้ามเน้ือ
ให้แข็งแรง
ทนทาน

ระดับเบา ระดับหนัก
สร้างความ
อ่อนตัวของ
กล้ามเน้ือ
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บันได 10 ขั้นสู่ก�รเปิดใจ
เลิกบุหรี่

ส�านกัควบคมุการบรโิภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

10

SUCCESS

09

06

08

05

07

04
03

02
01

ไม่ท้อแท้ พยายาม
แม้ไม่สำาเร็จในครั้งแรก

ไม้ท้าทาย
อย่าคิดกลับไปสูบบุหรี่อีก

ไม่นิ่งเฉย
กิจกรรมทางกายวันละ 30 นาที

ไม่หมกมุ่น
หากิจกรรมที่มีประโยชน์

ไม่กระตุ้น หลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่ทำาให้อยากบุหรี่

ไม่หวั่นไหว
ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิก

ไม่รอช้า
เตรียมตัวให้พร้อม

หาเป้าหมาย
กำาหนดวันจะเลิกบุหรี่

หากำาลังใจ
จากคนรอบข้าง

หาที่ปรึกษา
ในการเลิกบุหรี่
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8 วิธีสร้�งสุขคนวัยทำ�ง�น

โปรแกรมสร้างสุขวยัท�างานในชมุชน กรมสขุภาพจิต

  

  

  

  

01

03

05

07

02

04

06

08

ค้นห�จดุดขีองตนเอง

ทำ� 3 อ 2 ส

สร้�งสมดลุชวีติ

มีเครือ่งยดึเหน่ียวจติใจ

ค้นห�จดุดขีองคนอืน่

ครอบครวัอบอุน่

เป็นจิตอ�ส�และ
ทำ�ประโยชน์แก่ผู้อืน่

พงึพอใจในส่ิงท่ีมี

มองหาส่ิงดขีองตนเอง
แล้วนำามาใช้อย่าง
สร้างสรรค์

ทานอาหารมีประโยชน์
ออกกำาลังกาย
และมีอารมณ์แจ่มใส 
เลิกดืม่สุรา เลิกสูบบุหรี่

นอนหลับให้เพยีงพอ
ฉลาดปรบัตัว
จัดการความเครยีดได้
ทำางานเตม็ความสามารถ

ค้นหาพลังใจ ยึดเหน่ียวไว้ 
พึง่พงิ หลักการสามารถ
ใช้ในชวีติประจำาวนัได้

จงมองแต่ข้อดีของคนอืน่
และชืน่ชมคนอ่ืน
อย่างจรงิใจ

ทำากิจกรรมร่วมกัน
ให้เวลา มอบความรกั
ใส่ใจรบัฟัง แบ่งปันทุกข์สุข

แบ่งปันความสุข ช่วยเหลือ
ผู้อืน่ตามความสามารถ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

รูจ้กัพอเพยีง
พอใจในส่ิงท่ีมี
พอดใีนส่ิงท่ีได้
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ค่�ก�รเผ�พล�ญพลังง�นที่ใช้
ต่อ 1 ชั่วโมง

 ค่าเฉล่ียการเผาพลาญพลังงานแต่ละกิจกรรมเทียบกับคนนำ้าหนัก 
60 กิโลกรัม
**ปริมาณการเผาพลาญของแต่ละคนไม่เท่ากัน	 ขึ้นอยู่กับ	 เพศ	 อายุ	 และ
ความหนกัระหว่างท�ากิจกรรม

คณะกายภาพบ�าบัด มหาวทิยาลัยมหิดล. หวัข้อกิจกรรมทางกาย (TPAG).www.pt.mahidol.ac.th/tpag.
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ขึน้บันได

ล้างจาน

เดนิช้า

ทำาความสะอาดบ้าน

ป่ันจกัรยาน

เดนิสลบัวิง่

ยกดัมเบล

ซกัผ้าด้วยมือ

ปิงปอง

ว่ายนำา้

เต้นรำา

ล้างรถ

ทำาอาหาร

ดโูทรทัศน์

โยคะ

กวาดพืน้
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กองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ กรมอนามยั

กิจกรรมท�งก�ยเพื่อสุขภ�พ
สำ�หรับวัยทำ�ง�น

ประเมินสภาพร่างกายตนเอง
หากเจ็บป่วยให้ปรึกษาแพทย์

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า

นาทีต่อวัน

ตั้งเป้าหมายและจัดท�าตาราง
กิจกรรมทางกาย

เลือกกิจกรรมทางกายที่ชอบ
และศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

ส�าหรับผู้เริ่มต้น ควรเริ่มจาก
เบาไปหนัก จากช้าไปเร็ว

ข้อแนะนำากิจกรรมทางกาย

ไม่ควรทำา
ต่อเน่ือง

เกิน 2 ชม.

ย่ิงน่ังนาน
ย่ิงอันตราย

น่ังเก้าอ้ี

ดูโทรทัศน์

เล่น
คอมพิวเตอร์

ปิงปอง

ว่ายนำา้

แบดมินตัน

ข้ึนบันได

ล้างจาน

เดินช้า

ยกนำา้หนัก

Squat

Abdominal
Crush

ป่ันจักรยาน

เดินสลับว่ิง

ยกดัมเบล

โยคะ

รำาพัด

ยืดเหยียด

ปฏิบัติ
ทุกวัน

สะสม 150 
นาที/สัปดาห์

สะสม 75
นาที/สัปดาห์

2-3 เซต/ส่วน
(1	เชต	=

12-15	คร้ัง)

2-3 เซต/ส่วน
(1	เชต	=

12-15	คร้ัง)

ระดับ
ปานกลาง

พัฒนา
กล้ามเน้ือ
ให้แข็งแรง
ทนทาน

ระดับเบา ระดับหนัก
สร้างความ
อ่อนตัวของ
กล้ามเน้ือ

- 37 -

บันได 10 ขั้นสู่ก�รเปิดใจ
เลิกบุหรี่

ส�านกัควบคมุการบรโิภคยาสูบ กรมควบคุมโรค

10

SUCCESS

09

06

08

05

07

04
03

02
01

ไม่ท้อแท้ พยายาม
แม้ไม่สำาเร็จในครั้งแรก

ไม้ท้าทาย
อย่าคิดกลับไปสูบบุหรี่อีก

ไม่นิ่งเฉย
กิจกรรมทางกายวันละ 30 นาที

ไม่หมกมุ่น
หากิจกรรมที่มีประโยชน์

ไม่กระตุ้น หลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่ทำาให้อยากบุหรี่

ไม่หวั่นไหว
ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิก

ไม่รอช้า
เตรียมตัวให้พร้อม

หาเป้าหมาย
กำาหนดวันจะเลิกบุหรี่

หากำาลังใจ
จากคนรอบข้าง

หาที่ปรึกษา
ในการเลิกบุหรี่
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8 วิธีสร้�งสุขคนวัยทำ�ง�น

โปรแกรมสร้างสุขวยัท�างานในชมุชน กรมสขุภาพจิต

  

  

  

  

01

03

05

07

02

04

06

08

ค้นห�จดุดขีองตนเอง

ทำ� 3 อ 2 ส

สร้�งสมดลุชวีติ

มีเครือ่งยดึเหน่ียวจติใจ

ค้นห�จดุดขีองคนอืน่

ครอบครวัอบอุน่

เป็นจิตอ�ส�และ
ทำ�ประโยชน์แก่ผู้อืน่

พงึพอใจในส่ิงท่ีมี

มองหาส่ิงดขีองตนเอง
แล้วนำามาใช้อย่าง
สร้างสรรค์

ทานอาหารมีประโยชน์
ออกกำาลังกาย
และมีอารมณ์แจ่มใส 
เลิกดืม่สุรา เลิกสูบบุหรี่

นอนหลับให้เพยีงพอ
ฉลาดปรบัตัว
จัดการความเครยีดได้
ทำางานเตม็ความสามารถ

ค้นหาพลังใจ ยึดเหน่ียวไว้ 
พึง่พงิ หลักการสามารถ
ใช้ในชวีติประจำาวนัได้

จงมองแต่ข้อดีของคนอืน่
และชืน่ชมคนอ่ืน
อย่างจรงิใจ

ทำากิจกรรมร่วมกัน
ให้เวลา มอบความรกั
ใส่ใจรบัฟัง แบ่งปันทุกข์สุข

แบ่งปันความสุข ช่วยเหลือ
ผู้อืน่ตามความสามารถ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

รูจ้กัพอเพยีง
พอใจในส่ิงท่ีมี
พอดใีนส่ิงท่ีได้
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222
สูตรฟันดี สุขภ�พดี

2ครั้ง

2ชม.

2นาที

ส�านกัทันตสาธารณสุข กรมอนามยั

แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

ไม่รับประทานอาหาร
หลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง

แปรงฟันนาน 2 นาที
แปรงให้ครบทุกซี่
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วิธีลดปริม�ณก�รดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์10

พชิยั แสงชาญชัย (ม.ป.ป.) สายด่วน 1413 ศูนย์ปรกึษาปัญหาสรุา
(Alcohol help line) ม.ป.ท.,ม.ป.พ.

01

04

07

10

02

05

08

03

06

09

จำากัดปริมาณการดื่ม
แล้วให้ดื่มช้าๆ

เลือกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตำ่า

หันมาทำากิจกรรม
อย่างอื่นทดแทน

หากพยายามลดแล้วไม่สำาเร็จ ควรปรึกษาแพทย์หรือศูนย์บำาบัด
การดื่มสุรา เช่น ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โทร. 1413

ทานอาหารก่อนดื่ม
หรือดื่มพร้อมอาหาร

ดื่มแบบ
ผสมให้เจือจาง

หลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อน
ที่เคยดื่มด้วยกัน

หลีกเลี่ยงอาหาร
รสเค็ม

ทิ้งช่วงในการดื่ม
ให้ห่างขึ้น

หลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่
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ส�านกัวิจยันโยบายสร้างเสรมิสขุภาพและคณะ, รายงานสถานการณ์โรค NCDs ปี 2557
WHO, NON-COMMUNICABLE DISEASEE-PROGRESS MONITOR 2017

กลุ่มโรค NCDs คุณรู้จักหรือไม่?
กลุ่มโรค NCDs

พฤติกรรมเสี่ยงเกิดกลุ่มโรค NCDs

คุณรู้หรือไม่?

1. โรคความดันสูง      2. โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง      3. โรคเบาหวาน
4. โรคอ้วนลงพุง      5. โรคถุงลมโป่งพอง      6. โรค NCDs อื่นๆ

ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ปี 2560 ประเทศไทย
มีประชากร 68,658,000 คน

คนไทยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ก่อน 60 ปีด้วย กลุ่มโรค NCDs

แต่ละปีคนไทยกว่า 393,000 คน
เสียชีวิตด้วย กลุ่มโรค NCDs

และมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

คนไทยเสียชีวิต
ด้วย กลุ่มโรค NCDs

กิจกรรมทางกาย
ไม่เพียงพอ

สูบบุหรี่ พฤติกรรมการบริโภค
ไม่เหมาะสม

16%

71%
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การดูแลตนเองหลังได้รับ
วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

กองโรคป้องกนัด้วยวัคซีน กรมควบคมุโรค

 วคัซนีคอตบี บาดทะยกั เป็นวคัซนีทีมี่ประสทิธิภาพในการป้องกนั
โรคและมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว 
ท่านอาจมีอาการไข้ ปวดบวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่
มักไม่รุนแรงหากท่านมีอาการหลังฉีดวัคซีนเหล่านี้
ควรปฏิบัติตน ดังนี้

ผู้ได้รับวัคซีนบางรายอาจมีอาการปวดบวมที่แขน
บริเวณที่ฉีดลามไปถึงหัวไหล่ ข้อศอก หรือทั้งแขน 
อาการเช่นน้ี เกิดจากร่างกายมีภมิูคุม้กนัต่อโรคบาดทะยัก
ในระดบัสงู อาการดงักล่าวพบได้น้อยและไม่มอีนัตราย 
สามารถรักษาให้หายได้และไม่มีผลข้างเคียงใน
ระยะยาว

ผู้ที่มีไข้ต�่าๆ ให้เช็ดตัวด้วยน�้าธรรมดา โดย
เฉพาะบริเวณซอกคอข้อพับ ควรเช็ดมากๆ 
เพื่อช่วยพาความร้อนออกจากร่างกาย และ
อาจรับประทานยาลดไข้ หากอาการไม่ดีขึ้น
ให้รีบไปพบแพทย์

หากมีอาการปวด บวม แดงร้อนมากให้ใช้
น�้าเย็นประคบและให้รับประทานยาแก้ปวด
ตามค�าแนะน�าของแพทย์

01

02

03

กลุ่มโรค NCDs คุณรู้จักหรือไม่?

คุณรู้หรือไม่?
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222
สูตรฟันดี สุขภ�พดี

2ครั้ง

2ชม.

2นาที

ส�านกัทันตสาธารณสุข กรมอนามยั

แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

ไม่รับประทานอาหาร
หลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง

แปรงฟันนาน 2 นาที
แปรงให้ครบทุกซี่
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วิธีลดปริม�ณก�รดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์10

พชิยั แสงชาญชัย (ม.ป.ป.) สายด่วน 1413 ศูนย์ปรกึษาปัญหาสรุา
(Alcohol help line) ม.ป.ท.,ม.ป.พ.

01

04

07

10

02

05

08

03

06

09

จำากัดปริมาณการดื่ม
แล้วให้ดื่มช้าๆ

เลือกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตำ่า

หันมาทำากิจกรรม
อย่างอื่นทดแทน

หากพยายามลดแล้วไม่สำาเร็จ ควรปรึกษาแพทย์หรือศูนย์บำาบัด
การดื่มสุรา เช่น ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โทร. 1413

ทานอาหารก่อนดื่ม
หรือดื่มพร้อมอาหาร

ดื่มแบบ
ผสมให้เจือจาง

หลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อน
ที่เคยดื่มด้วยกัน

หลีกเลี่ยงอาหาร
รสเค็ม

ทิ้งช่วงในการดื่ม
ให้ห่างขึ้น

หลีกเลี่ยง
การสูบบุหรี่
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ส�านกัวิจยันโยบายสร้างเสริมสุขภาพและคณะ, รายงานสถานการณ์โรค NCDs ปี 2557
WHO, NON-COMMUNICABLE DISEASEE-PROGRESS MONITOR 2017

กลุ่มโรค NCDs คุณรู้จักหรือไม่?
กลุ่มโรค NCDs

พฤติกรรมเสี่ยงเกิดกลุ่มโรค NCDs

คุณรู้หรือไม่?

1. โรคความดันสูง      2. โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง      3. โรคเบาหวาน
4. โรคอ้วนลงพุง      5. โรคถุงลมโป่งพอง      6. โรค NCDs อื่นๆ

ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ปี 2560 ประเทศไทย
มีประชากร 68,658,000 คน

คนไทยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
ก่อน 60 ปีด้วย กลุ่มโรค NCDs

แต่ละปีคนไทยกว่า 393,000 คน
เสียชีวิตด้วย กลุ่มโรค NCDs

และมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

คนไทยเสียชีวิต
ด้วย กลุ่มโรค NCDs

กิจกรรมทางกาย
ไม่เพียงพอ

สูบบุหรี่ พฤติกรรมการบริโภค
ไม่เหมาะสม

16%

71%
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การดูแลตนเองหลังได้รับ
วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT)

กองโรคป้องกนัด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

 วคัซนีคอตบี บาดทะยกั เป็นวคัซนีทีมี่ประสทิธิภาพในการป้องกัน
โรคและมีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว 
ท่านอาจมีอาการไข้ ปวดบวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่
มักไม่รุนแรงหากท่านมีอาการหลังฉีดวัคซีนเหล่านี้
ควรปฏิบัติตน ดังนี้

ผู้ได้รับวัคซีนบางรายอาจมีอาการปวดบวมที่แขน
บริเวณที่ฉีดลามไปถึงหัวไหล่ ข้อศอก หรือทั้งแขน 
อาการเช่นน้ี เกิดจากร่างกายมีภมิูคุม้กนัต่อโรคบาดทะยัก
ในระดบัสงู อาการดงักล่าวพบได้น้อยและไม่มอีนัตราย 
สามารถรักษาให้หายได้และไม่มีผลข้างเคียงใน
ระยะยาว

ผู้ที่มีไข้ต�่าๆ ให้เช็ดตัวด้วยน�้าธรรมดา โดย
เฉพาะบริเวณซอกคอข้อพับ ควรเช็ดมากๆ 
เพื่อช่วยพาความร้อนออกจากร่างกาย และ
อาจรับประทานยาลดไข้ หากอาการไม่ดีขึ้น
ให้รีบไปพบแพทย์

หากมีอาการปวด บวม แดงร้อนมากให้ใช้
น�้าเย็นประคบและให้รับประทานยาแก้ปวด
ตามค�าแนะน�าของแพทย์

01
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กลุ่มโรค NCDs คุณรู้จักหรือไม่?

คุณรู้หรือไม่?
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ลดความเสี่ยงเกิดกลุ่มโรค NCDs
ด้วย 3อ 2ส Application ฟรีน่�ใช้

1. คลกิสญัลกัษณ์นีใ้นโทรศัพท์

วธิกีารดาวน์โหลด

2. ค้นหาชื่อ

Sabaijai (สบายใจ)
 แอปพลเิคชัน่เพือ่ช่วยในการประเมนิสภาวะทางด้านจติใจ
ของบุคคลว่ามภีาวะทีเ่สีย่งต่อการทำาร้ายตนเองหรือไม่ โดยมแีบบ 
คัดกรองให้ทำาเพ่ือประเมิน ภายในแอปพริเคชั่นมีคำาแนะนำาที่
จำาแนกตามความเหมาะสมกบัเพศและอาย ุ โดยอายแุบ่งออกเป็น  
3 ช่วง คือ 15-24 ปี อายุ 25-29 ปี และอายุ 60-65 ปี

RDU รู้เรื่องยา
 แอปพลิเคชั่นสำาหรับใช้ดูข้อมูลฉลากยาเสริม โดยการ 
scan QR Code หรอืค้นหาจากรายการยา เพือ่เพิม่ความสะดวก 
ให้แก่ประชาชนในการบนัทกึข้อมลูยาทีใ่ช้ของตน สามารถเข้าถึง 
ข้อมูลการใช้ยาท่ีถูกต้องและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่น่า
เชื่อถือ รวมถึงสามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้

GIS Health
 แอปพลิเคชัน่สารสนเทศภมูศิาสตร์ข้อมูลทรพัยากรสุขภาพ 
(GIS Health) บน Smart phone นี ้เป็นการบริการข้อมลูเกีย่วกบั 
สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย ์
ในกรณีทีต้่องการทราบข้อมูล หรือในกรณีฉุกเฉินทีต้่องการเข้ารับ
การรักษาพยาบาล

3. กดติดตั้ง

ติดตั้ง

สัญลักษณ์ คำาอธิบาย
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ลดความเสี่ยงเกิดกลุ่มโรค NCDs
ด้วย 3อ 2ส

กรมควบคมุโรค

3อ

อาหาร
เลือกทานอาหารที่เหมาะสม

ออกก�าลังกาย
อย่างน้อยวันละ 30 นาที

อารมณ์
ยิ้มวันละนิด จิตแจ่มใส

เลิกดื่มสุรา

เลิกสูบบุหรี่
2ส
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บันทึกเตือนคว�มจำ�
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คลิปวิดีโอสุขภ�พน่�ดู

วธีิการดาวน์โหลด

2. สแกน

Chicken dance การเต้น chicken dance
ของกรมอนามัย เพื่อเป็น 
การออกกำาลงักายยดืเหยยีด 
คลายเมื่อย หลังจากการ 
นัง่ประชุมนานๆ

ออกกำาลังกายบวกเลข
บริหารสมอง

ออกกำาลังกาย + เลขบรหิาร 
สมอง มาดวูธิกีารออกกำาลงักาย 
ทีน่ำาการบวกเลขมาประกอบ 
กับท่าทางเพื่อออกกำาลังกาย 
ช ่วยในการพัฒนาสมอง 
และพัฒนาร่างกาย

3. คลิกสัญลักษณ์
1. เปิดโปรแกรม Line
คลกิตวัอ่าน QR code

QR code ชื่อคลิป คำาอธิบาย

ลดความเสี่ยงเกิดกลุ่มโรค NCDs
ด้วย 3อ 2ส Application ฟรีน่�ใช้

1. คลกิสญัลกัษณ์นีใ้นโทรศัพท์

วธิกีารดาวน์โหลด

2. ค้นหาชื่อ

Sabaijai (สบายใจ)
 แอปพลเิคชัน่เพือ่ช่วยในการประเมนิสภาวะทางด้านจติใจ
ของบุคคลว่ามภีาวะทีเ่สีย่งต่อการทำาร้ายตนเองหรือไม่ โดยมแีบบ 
คัดกรองให้ทำาเพ่ือประเมิน ภายในแอปพริเคชั่นมีคำาแนะนำาที่
จำาแนกตามความเหมาะสมกบัเพศและอาย ุ โดยอายแุบ่งออกเป็น  
3 ช่วง คือ 15-24 ปี อายุ 25-29 ปี และอายุ 60-65 ปี

RDU รู้เรื่องยา
 แอปพลิเคชั่นสำาหรับใช้ดูข้อมูลฉลากยาเสริม โดยการ 
scan QR Code หรอืค้นหาจากรายการยา เพือ่เพิม่ความสะดวก 
ให้แก่ประชาชนในการบนัทกึข้อมลูยาทีใ่ช้ของตน สามารถเข้าถึง 
ข้อมูลการใช้ยาท่ีถูกต้องและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่น่า
เชื่อถือ รวมถึงสามารถค้นหาโรงพยาบาลและร้านยาคุณภาพได้

GIS Health
 แอปพลิเคชัน่สารสนเทศภมูศิาสตร์ข้อมลูทรพัยากรสุขภาพ 
(GIS Health) บน Smart phone นี ้เป็นการบริการข้อมลูเกีย่วกบั 
สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย ์
ในกรณีทีต้่องการทราบข้อมูล หรือในกรณีฉุกเฉินทีต้่องการเข้ารับ
การรักษาพยาบาล

3. กดติดตั้ง

ติดตั้ง

สัญลักษณ์ คำาอธิบาย
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ลดความเสี่ยงเกิดกลุ่มโรค NCDs
ด้วย 3อ 2ส

กรมควบคมุโรค

3อ

อาหาร
เลือกทานอาหารที่เหมาะสม

ออกก�าลังกาย
อย่างน้อยวันละ 30 นาที

อารมณ์
ยิ้มวันละนิด จิตแจ่มใส

เลิกดื่มสุรา

เลิกสูบบุหรี่
2ส
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สำนักบร�หารยุทธศาสตรสุขภาพดีว�ถีชีว�ตไทย
โทร. 02-590-1238  โทรสาร 02-590-1239
Website : http://thlp.ops.moph.go.th/
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ส่วนทำี่ 2.4 เครื่องมือ (Intervention) การส่งเสริมสุขภาพ

ด้านกาย

 ●	 การออกก�าลังกาย

	 ●	 อาหาร

 ●	 วัคซีน

ด้านจิตใจ

	 ●	 การฝึกการจัดการอารมณ์

	 ●	 เทคนิคการจัดการอารมณ์

ด้านพฤติกรรมเสี่ยง

	 ●	 การลดเหล้า

	 ●	 การเลิกบุหรี่

10 Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน
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ดำ้านกาย

การออกก�ลงักาย

การออกก�าลังกาย (Exercise) และกิจกรรมทางกาย (Physical activity)
	 กิจกรรมทางกาย	 คือ	 การเคลื่อนไหวร่างกายหรือการท�างานของร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อ
โครงสร้างในอริยิาบถต่างๆ	 ท�าให้มกีารใช้พลงังาน	 และเผาผลาญพลังงานของร่างกายมากกว่าในขณะพกั	
ซึ่งก็คือ	การไม่นั่งนิ่งเฉย
	 กิจกรรมทางกายแบ่งเป็น	3	ประเภท	ดังนี้
	 1.	กิจกรรมทางกายที่เกี่ยวกับการท�างาน	ได้แก่	งานทุกประเภทท่ีต้องใช้แรงงาน	รวมไปถึง	 
	 	 “งานบ้าน”
	 2.	กิจกรรมทางกายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปมายังที่ต่างๆ	 เช่น	 การเดินหรือขี่จักรยานตั้งแต่ 
	 	 10	นาทีขึ้นไป	เพื่อไปท�างาน	จ่ายตลาด	หรือไปท�าธุระ
	 3.	กิจกรรมนันทนาการ	เช่น	เล่นกีฬา	ออกก�าลังกาย	เป็นต้น
	 องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ประมาณการว่า	การมี	“กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ”	เป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตของประชากรโลกถึงร้อยละ	 5.5	 หรือประมาณ	 3.2	 ล้านรายต่อปี	 และน�ามาซึ่งปัญหาโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (Non-Communicable	 Diseases:	 NCDs)	 หรือกลุ่มโรควิถีชีวิต	 เช่น	 โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด	โรคความดันโลหิตสูง	อัมพฤกษ์	อัมพาต	โรคมะเร็ง	โรคเบาหวาน	เป็นต้น	อีกทั้งยังมีการพบ
ข้อมูลวิชาการที่ส�าคัญว่า	 การอยู่นิ่งๆ	 เกิน	 2	ชั่วโมง	 ไม่ว่าจะเป็นการนั่งดูทีวี	 เรียนหนังสือ	หรือท�างาน	
เป็นการเพิม่โอกาสเสีย่งให้เกดิโรคต่างๆ	และเป็นการเพิม่โอกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคมะเร็งล�าไส้อย่างชัดเจน
	 จากการส�ารวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	ป	ีพ.ศ.	2557	พบว่า
คนไทยมีกิจกรรมทางกาย	ในขณะตื่น	โดยเฉลี่ย	1.57	ชั่วโมง	ที่เหลือเป็นพฤติกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ย	13.42	
ชั่วโมง	และนอนหลับ	เฉลี่ย	9.01	ชั่วโมง

	 กจิกรรมทางกายถอืเป็นรากฐานส�าคญัของชีวติ	 การมกีจิกรรมทางกายท�าให้ร่างกายมกีารท�างาน
เพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 ระบบกล้ามเน้ือ	 และระบบหายใจและไหลเวียนเลือด	 มีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น 
รวมทัง้การเพิม่สมรรถภาพทางกายให้สงูข้ึน	ในทางตรงข้ามผูท่ี้มกีจิกรรมทางกายน้อย	มพีฤตกิรรมนัง่นาน	
ไม่ค่อยได้เคล่ือนไหวร่างกาย	มผีลท�าให้ประสทิธภิาพการท�างานของร่างกายลดลง	การมกีจิกรรมทางกาย 
ที่เพียงพอและเหมาะสม	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับสภาวะสุขภาพที่ดี	 ซึ่งมีข้อเสนอแนะกิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพที่มีระดับแตกต่างกันได้ดังนี้
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	 1)	กิจกรรมทางกายในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันที่กระฉับกระเฉง	 (Active	 living)	 เป็นการ 

ออกแรงเบาๆ	เช่น	การเดิน	การลุก-นั่ง

	 2)	กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	 (Activity	 for	 health)	 เป็นการออกแรงปานกลางต่อเนื่อง	

อย่างน้อย	30	นาท	ีเช่น	การเดิน-วิ่ง	การขี่จักรยาน	การเต้น	อย่างน้อย	30	นาทีต่อครั้ง

	 3)	กิจกรรมกายที่เป็นการออกก�าลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย	 (Exercise	 for	fitness)	

เป็นการออกแรงปานกลางถงึหนกั	อย่างน้อยครัง้ละ	20	นาที	3	ครัง้ต่อสปัดาห์	เช่น	การยกน�า้หนกั	การว่ิง

	 การออกก�าลังกาย	 คือ	 การกระท�าใดๆ	ที่ท�าให้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ	 ของร่างกายอย่างมี

การวางแผนและมีแบบแผน	 เป็นกิจกรรมที่ท�าซ�้าๆ	 หรือสม�่าเสมอ	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ	 สมรรถภาพ

ทางกาย	ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อ	และเพื่อความสนุกสนาน	เพื่อ

สังคม	 โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ	หรือกติกาการแข่งขันง่ายๆ	 เช่น	 เดิน	วิ่ง	กระโดดเชือก	การบริหารร่างกาย	

การยกน�า้หนัก	การเล่นกีฬา	เป็นต้น

ประเภทของการออกก�าลังกาย

	 1.	การออกก�าลังกายแบบแอโรบิก	(Aerobic	exercise)

	 การออกก�าลงักายเพือ่ความสมบูรณ์แขง็แรงของระบบหวัใจและหลอดเลอืด	 (แอโรบคิ)	 เป็นการ 

ออกก�าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ	 เป็นจังหวะซ�า้ๆ	 กันอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 เดินเร็ว	

วิ่งเหยาะ	ปั่นจักรยาน	เต้นแอโรบิก	ว่ายน�้า	เล่นฟุตบอล

	 2.	การออกก�าลังกายแบบแรงต้าน	(Resistant	exercise)

	 การออกก�าลังกายเพื่อความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อ	 เป็นวิธีการออกก�าลังกายที่สามารถ

ช่วยในการป้องกันและควบคุมภาวะไขมันในร่างกาย	เช่น	การยกน�้าหนัก	วิดพื้น	ชิต่อัพ	(Sit	up)

	 3.	การออกก�าลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	(Stretching	exercise)

	 การออกก�าลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ	เป็นการเหยียดกล้ามเนื้อ	เอ็น	ข้อต่อเพื่อ

เสรมิสร้างความอ่อนตัว	 ท�าให้สามารถเคลือ่นไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว	 ช่วยลดการบาดเจ็บท่ีเกิดกบั 

กล้ามเนื้อและข้อต่อ	เช่น	การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	โยคะ	เป็นต้น

ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย/การมีกิจกรรมทางกาย

	 ท�าให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง	สามารถป้องกัน	รักษา	และฟื้นฟูสภาพร่างกายได้	โดยทั่วไปจะ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย	คือ

 1.	ระบบไหลเวยีนโลหิต	หวัใจ	และปอดแขง็แรง	ไม่มคีราบไขมันจบัผนงัหลอดเลอืด	ความดนัโลหติ

ลดลง	เส้นเลือดมีขนาดใหญ่ขึ้น	โอกาสอุดตันน้อยลง	ป้องกันหัวใจล้มเหลว

	 2.	ระบบการเคลื่อนไหว	กล้ามเนื้อแข็งแรงทนทาน	ข้อต่อเคลื่อนไหวคล่องขึ้น

	 3.	ระบบประสาท	การสั่งงานของสมองว่องไว	ปฏิกิริยาต่อบโต้เร็ว	ความจ�าและสมาธิดี

	 4.	ระบบทางเดินอาหาร	การย่อยอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์	การขับถ่ายอุจจาระสม�่าเสมอ

	 5.	ระบบภูมิคุ้มกันโรคด	ี มีความต้านทานต่อโรคดีขึ้น	 เพิ่มความกระฉับกระเฉง	 ป้องกันอาการ

เครียด	เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง
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ความหนักของการออกก�าลังกาย
	 ความหนักของการออกก�าลังกาย	คือ	พลังงานที่ใช้ในการออกก�าลังกาย	จะขึ้นกับชนิดของการ
ออกก�าลังกาย	และระยะเวลาที่ออกก�าลังกาย	สามารถแบ่งการออกก�าลังกายได้เป็น
 ●	 ออกก�าลังกายอย่างเบา
 ●	 ออกก�าลังกายปานกลาง
 ●	 ออกก�าลังกายอย่างหนัก

วิธีประเมินความหนักของการออกก�าลังกาย
	 1.	การทดสอบการพูด	(Talk	test)	อย่างง่ายๆ
  ●	 ออกก�าลังกายอย่างเบาสามารถร้องเพลงขณะออกก�าลังกายได้
  ●	 ออกก�าลังกายปานกลางสามารถพูดจาโต้ตอบได้ในขณะออกก�าลังกาย
  ●		ออกก�าลังกายอย่างหนักไม่สามารถพูดโต้ตอบได้อย่างปกติ
	 2.	การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
	 อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย	ค�านวณได้จากการน�าเลข	220	ลบด้วยอายุ	เช่น	คนอายุ 
40	ปี	อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย	เท่ากับ	220-40	เท่ากับ	180

ชีพจรสูงสุดแต่ละคน = 220 - อายุ (ปี) (=100%)

	 การนับอัตราการเต้นของหัวใจ	 ท�าได้โดยการนับจ�านวนชีพจรในเวลา	 15	 วินาที	 แล้วคูณด้วย 
4	เท่ากับ	อัตราการเต้นของชีพจรในหนึ่งนาที
	 โดยคนที่เพิ่งเริ่มออกก�าลังกาย	ชีพจรที่ควรจะเป็น	จะเท่ากับชีพจรในระยะพัก	+	40	+	40	ครั้ง
แต่ถ้าออกก�าลังมานาน	ชีพจรที่ควรจะเป็น	จะไม่เกิน	80%	ของชีพจรสูงสุด
 ●	 ออกก�าลงักายปานกลางหวัใจหรือชีพจรจะอยูร่ะหว่าง	 50-70%	 ของอตัราการเต้นเป้าหมาย 
	 	 เช่น	คนอายุ	40	ปี	หากออกก�าลังกายปานกลาง	หัวใจจะเต้นอยู่ระหว่าง	90-126	ครั้ง/วินาที
 ●		ออกก�าลงักายอย่างหนกัหวัใจหรอืชพีจรจะอยูร่ะหว่าง	70-80%	ของอตัราการเต้นเป้าหมาย	 
	 	 เช่น	คนอาย	ุ40	ป	ีหัวใจจะเต้นระหว่าง	126-153	ครั้ง/วินาที

การจ�าแนกระดับความหนัก

ระดับ
ความหนัก

ค่าของ RPE 
(Rating of
Perceived

effort)

ตัวชี้วัดทางกายภาพ ตัวอย่าง

เบา
(Low	intensity)

เบาๆ ยังไม่มีเหงื่อออก	ยกเว้น	ในกรณีอากาศร้อน	
หรืออบอ้าว	การหายใจอยู่ในระดับปกติ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

วิ่งเหยาะ	หรือ
เดินเร็ว

ปานกลาง	
(Moderate
intensity)

หนักบ้าง
นิดหน่อย

มีเหงื่อออกหลังจากที่ได้ออกก�าลัง
ได้ประมาณ10	นาที	มีการหายใจลึกขึ้น
และถี่ขึ้น	แต่ยังคงพูดคุยได้

วิ่งเร็ว
พอประมาณ

สูง
(Vigorous	
intensity)

หนัก มีเหงื่อออกหลังจากที่ได้ออกก�าลังได้ประมาณ	
3-5	นาที	มีการหายใจลึกขึ้น	และถี	่
แต่ยังคงพูดคุยได้บ้าง	เป็นค�าๆ	ไป

ออกก�าลังกาย
แบบหนักมาก
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หลักในการก�าหนดโปรแกรมการออกก�าลังกาย (FITT)

	 1.	ความถี่	หรือ	บ่อย	(F	:	Frequency)	คือ	จ�านวนครั้งในการออกก�าลังกาย	ภายใน	1	สัปดาห์

คนทั่วไปควรออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	วัน

	 2.	ความหนัก	 (I	 :	 Intensity)	 คือ	ระดับความเหนื่อยหรือการออกแรงของการออกก�าลังกาย	

โดยมีระดับตั้งแต่ไม่มีการออกแรง	 (ไม่เหนื่อย)	 จนถึงออกแรงมากที่สุด	 (เหนื่อยมากที่สุด)	 ข้อแนะน�าคือ	

ควรออกก�าลังกายให้มีอาการเหนื่อย	แต่สามารถพูดคุยได้	ถือว่าหนักพอดี

	 3.	ระยะเวลา	 (T	 :	 Time)	 คือ	 ระยะเวลาในการออกก�าลังกายในแต่ละครั้ง	 มีหน่วยนาที 

ข้อแนะน�าคือ	ควรออกก�าลงักายคร้ังละอย่างน้อย	20-30	นาท	ีทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัรปูแบบของการออกก�าลงักาย	

เช่น	 เดินเร็ว	 ต้องใช้เวลานานกว่าวิ่งเหยาะ	 หรือวิ่งเหยาะใช้เวลานานกว่ากระโดดเชือก	 และยังขึ้นกับว่า

ร่างกายมีความแข็งแรงที่จะออกก�าลังกายได้นานเท่าไรด้วย

	 4.	ชนิด	 หรือ	 ประเภท	 (T	 :	 Type)	 คือ	 ชนิดหรือประเภทในการออกก�าลังกายที่เหมาะสม	

ปลอดภัย	และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

	 องค์การอนามัยโลก	แนะน�าระดับการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอส�าหรับประชากรวัยผู้ใหญ่	

(อายุ	18-64	ปี)	ไว้ดังนี้

 ●	 อย่างน้อย	75	นาท	ีต่อสัปดาห์	ส�าหรับกิจกรรมทางกายระดับหนัก

 ●	 อย่างน้อย	150	นาที	ต่อสัปดาห	์ส�าหรับกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง

 ●	 ต่อเนื่องในแต่ละครั้ง	มากกว่า	10	นาทีขึ้นไป

ระดับพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ	(Metabolic	Equivalent	of	Task	:	MET)

	 เป็นการวัดระดับความหนักหรือการออกแรงเป็นตัวเลข	 หน่วยที่ใช้เรียกว่า	 MET	 ซึ่งย่อมาจาก	

Metabolic	Equivalent	of	Task	โดยจะแสดงค่าตัวเลขเป็นจ�านวนเท่าของพลังงานที่ร่างกายใช้ในการ

ท�ากิจกรรมต่างๆ	เปรียบเทยีบกบัพลงังานท่ีใช้ในขณะพัก	โดยก�าหนดให้พลงังานท่ีใช้ในขณะพักมค่ีาเท่ากบั	

1	MET	ตัวอย่างเช่น	ท�างานนั่งโต๊ะ	ใช้พลังงานเป็น	2	เท่าของขณะพัก	ดังนั้นความหนักเท่ากับ	2	MET

ตัวอย่างการออกก�าลังกายในระดับต่างๆ

	 ระดับเบา	 (Low	 intensity)	น้อยกว่า	 3.0	MET	 เช่น	 การเดินช้าๆ	การท�าสวน	ตัดแต่งกิ่งไม้ 

การขี่จักรยานด้วยแรงเบาๆ	การดูดฝุ่นในบ้าน	การอบอุ่นร่างกาย	การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

	 ระดับปานกลาง	 (Moderate	 intensity)	 3.0-6.0	MET	 เช่น	 การเดินเร็วๆ	 5-7	 กิโลเมตรต่อ

ช่ัวโมง	การเดินลงบันได	การเดินลงจากเนินเขา	การว่ายน�้าเล่น	การตัดหญ้าด้วยเครื่องยนต์	การเล่น

เทนนิสประเภทคู่	 การขี่จักรยานทางราบหรือขึ้นเนินเล็กน้อย	 ความเร็ว	 8.0-14.5	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	

งานบ้านระดับปานกลาง	เช่น	การถูพื้น	เช็ดล้างหน้าต่าง	การยกน�้าหนัก	การเต้นร�า	การเล่นกับลูกๆ	การ

ล้างรถและลงยาเคลือบ	การเต้นแอโรบิค	การเล่นโยคะ	เป็นต้น

	 ระดับหนัก	(Vigorous	intensity)	มากกว่า	6.0	MET)	เช่น	การเดินแข่งมากกว่า	8	กิโลเมตร 

ต่อชั่วโมง	 การเดินขึ้นเนินอย่างเร็ว	 การวิ่งเหยาะ	 การวิ่งแข่ง	 การว่ายน�้าแข่ง	 การปีนเขา	 การตัดหญ้า 
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ด้วยแรงมือ	การเล่นเทนนิสประเภทเดี่ยว	ปั่นจักรยานข้ึนเขา	หรือปั่นจักรยานความเร็วมากกว่า	16	

กิโลเมตรต่อชั่วโมง	การเคลื่อนย้ายเครื่องเรือน	การเต้นร�าจังหวะเร็ว	การกระโดดเชือก	กีฬาแข่งขัน	เช่น	

ฟุตบอล	บาสเกตบอล	รักบี้	ฯลฯ

	 กิจกรรมแต่ละอย่างมีค่า	MET	ที่แตกต่างกัน	และแหล่งข้อมูลแต่ละที่ก็ไม่ตรงกัน	เพราะขึ้นอยู่

กับหลายปัจจัยหลาย	ยกตัวอย่าง	เช่น	การวิ่ง	ค่า	MET	ขึ้นอยู่กับความเร็ว	ความชัน	และน�้าหนัก	เป็นต้น

ค่า	MET	 โดยเฉลี่ย	 (กิโลแคลอรี่)	 ในเวลา	1	ชั่วโมงต่อน�้าหนักร่างกาย	1	กิโลกรัม	 ในกิจกรรมประเภท

ต่างๆ	กิจกรรม	MET

ข้อมลู : กองโภชนาการ	กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	และภาควชิาโภชนาการ	คณะสาธารณสขุศาสตร์	 

										มหาวิทยาลัยมหิดล

การแปลงหน่วย MET เป็นกิโลแคลอรี่

วิธีค�านวณ

	 กิโลแคลอรี่	=	0.0175	x	น�้าหนักตัว	(กิโลกรัม)	x	เวลาที่ท�ากิจกรรม	(นาที)	x	MET

ตัวอย่าง

	 ถ้าน�้าหนักตัว	60	กิโลกรัม	เดินขึ้นบันได	5	นาที	จะใช้พลังงานเท่ากับ

	 0.0175	x	60	กิโลกรัม	x	5	นาที	x	8	MET	=	42	กิโลแคลอรี่

กิจกรรม MET

พิมพ์ดีดไฟฟ้า 1.5

นั่งเขียนหนังสือ	อ่านหนังสือ 1.8

ยืน 1.2

เดินด้วยความเร็วปานกลาง 3.5

เดินในที่ท�างาน 3.0

เดินจ่ายของ 2.3

เดินขึ้นบันได 5.0

เดินลงบันได 3.0

วิ่งเหยาะ 7.0

นั่งรับประทานอาหาร 1.2

ขี่จักรยาน 4.0

กิจกรรม MET

นอนหลับ 0.9

เต้นแอโรบิค	แรงกระแทกต�่า 5.0

ปรุงอาหาร 2.5

ซักผ้า 2.0

รีดผ้า 2.3

กวาดพื้น 2.5

ท�าความสะอาดบ้าน 3.5

ตัดหญ้า 5.5

ตัดเย็บเสื้อผ้า 2.5

เต้นร�า 4.5

ว่ายน�้าเบาปานกลาง 8.0
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อัตราการความต้องการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจ�าวัน BMR	(Basal	Metabolic	Rate)

	 คือค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อที่จะท�าให้กระบวนการพ้ืนฐานเพื่อการด�ารงชีวิต	 เช่น 

การหายใจ	การไหลเวยีนโลหิต	ในขณะทีพั่กอยู่เฉยๆ	หรอืจ�านวนแคลอรีข้ั่นต�า่ท่ีต้องการใช้ในชีวิตแต่ละวนั	

ดังนั้นการค�านวณ	BMR	จะช่วยให้คุณค�านวณปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ต่อวันเพื่อรักษาน�้าหนักปัจจุบันได้

 สูตรค�านวณอัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจ�าวันคือ

 ● ส�าหรบัผูช้าย :	BMR	=	66	+	(13.7	x	น�า้หนกัตัวเป็น	กก.)	+	(5	x	ส่วนสงูเป็น	ซม.)	-	(6.8	x	อาย)ุ

 ● ส�าหรบัผูห้ญงิ :	BMR	=	665	+	(9.6	x	น�า้หนกัตวัเป็น	กก.)	+	(1.8	x	ส่วนสูงเป็น	ซม.)	-	(4.7	x	อาย)ุ

	 จะสังเกตได้ว่าน�้าหนัก	ส่วนสูง	และอายุมีผลต่อการเผาผลาญพลังงาน	เมื่อหาค่า	BMR	(Basal	

Metabolic	 Rate)	 มาแล้วเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเรามีการการเผาผลาญพลังงานโดยไม่ท�ากิจกรรมอะไร

เลยเท่าไร	แต่หากเรามีกิจกรรมอย่างออกก�าลังกายจะมีการเผาผลาญพลังงาน	คือ	TDEE	 (Total	Daily	

Energy	Expenditure)	คือ	ค่าของพลงังานทีใ่ช้ทัง้หมดในแต่ละวนั	เมือ่มกีารท�ากจิกรรม	การเผาผลาญ

พลังงานโดยปกติ	=	BMR	x	ตัวแปรการออกก�าลังของเราดังนี้

 ●	 นั่งท�างานอยู่กับที่	และไม่ได้ออกก�าลังกายเลย	=	BMR	x	1.2

 ●		ออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย	ประมาณอาทิตย์ละ	1-3	วัน	=	BMR	x	1.375

 ●	 ออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬาปานกลาง	ประมาณอาทิตย์ละ	3-5	วัน	=	BMR	x	1.55

 ●		ออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก	ประมาณอาทิตย์ละ	6-7	วัน	=	BMR	x	1.725

 ●	 ออกก�าลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนักทุกวันเช้าเย็น	=	BMR	x	1.9

	 ค่า	 TDEE	 นี้	 สามารถน�าไปใช้ค�านวณ	 เพื่อลดน�้าหนัก	 (ลดไขมัน)	 หรือเพิ่มน�้าหนัก	 (เพิ่ม 

กล้ามเนื้อ)	ได้	เช่น	ต้องการ	ลดไขมัน	ใช้ค่า	TDEE-500	ต้องการเพิ่มน�้าหนัก	(กล้ามเนื้อ)	ใช้ค่า	TDEE	+	

500	จะเท่ากับคือแคลอรี่ที่เราควรได้รับใน	1	วัน
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ข้อแนะน�ากิจกรรมทางกายส�าหรับผู้ใหญ่

(แหล่งข้อมูล	กองกิจกรรมทางกาย	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข)

	 ผู้ใหญ่	เป็นวัยที่มีข้อจ�ากัดน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ	ในด้านการมีกิจกรรมทางกาย	ความท้าทายอยู่

ในกลุม่ประชากรเขตเมอืง	 ท่ีมรีปูแบบการท�างานทีส่นบัสนนุให้นัง่เก้าอีห้รอือยูห่น้าจอคอมพวิเต่อร์ทัง้วัน 

ในกลุม่นี	้ จึงควรมกีจิกรรมทางกายประเภทนนัทนาการ	เช่น	การมกีจิกรรมทางกายก่อนหรอืหลงัเลกิงาน

เป็นประจ�า	และควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายเป็นระยะในขณะท�างาน	 ซ่ึงจากงานวิจัยระดับโลก 

แสดงให้เหน็ว่า	 ถึงแม้จะมกีจิกรรมทางกายทุกวนั	 แต่หากนัง่ท�างานท้ังวนัไม่เปลีย่นอริิยาบถจากพฤตกิรรม

เนือยน่ิง	ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อได้เช่นกัน	ส่วนกลุ่มท่ีใช้แรงงานระหว่างวันอยู่แล้ว	เช่น	

เกษตรกร	พนกังานโรงงาน	ควรมกีารสร้างความแขง็แรง	และความยดืหยุน่ของกล้ามเนือ้ทีใ่ช้งานเป็นประจ�า	

เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ	ข้อแนะน�าการมีกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ส�าหรับผู้ใหญ่มีดังนี้

	 1.	หากไม่เคยมีกิจกรรมทางกายมาก่อน	 ให้ค่อยๆ	 เริ่มท�าจากเบาไปหนัก	 จากช้าไปเร็ว	 ตามที่

สามารถท�ากิจกรรมทางกายได้	 และพึงระลึกว่าการขยับไม่ว่ามากน้อยเท่าไหร่	 ย่อมดีกว่าการไม่ขยับ	

สามารถมีกิจกรรมทางกายได้ทั้งในบ้าน	การท�างาน	การเดินทาง	และนันทนาการ

	 2.	ให้มีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิคที่พัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ	 กิจกรรม

ทั้งระดับหนักและปานกลาง	สามารถผสมผสานกันได้	แบ่งสะสมเป็นช่วงๆ	อย่างน้อยครั้งละ	10	นาที

	 	 2.1	แบบที่	1	กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง	อย่างน้อย	150	นาทีต่อสัปดาห์	หรือวันละ	

30	นาที	5	วันต่อสัปดาห์	เช่น	เดินเร็ว	ท�าสวน	ปั่นจักรยาน	ยกของเบา	และท�าความสะอาดบ้าน

	 	 2.2	แบบที่	 2	 กิจกรรมทางกายระดับหนัก	 อย่างน้อย	 75	 นาทีต่อสัปดาห์	 หรือวันละ	 15	

นาที	5	วันต่อสัปดาห์	เช่น	วิ่งเร็ว	ว่ายน�้า	ขุดดิน	เดินขึ้นบันได	และเล่นกีฬา

	 3.	หากปฏบิติัได้	เพือ่ประโยชน์ทางสขุภาพเพิม่เตมิ	แนะน�าให้มกีจิกรรมทางกาย	ระดบัปานกลาง	

300	นาทีต่อสัปดาห์	หรือระดับหนัก	150	นาทีต่อสัปดาห์	หรือผสมผสานทั้งระดับปานกลางและหนัก

	 4.	ให้มีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อหรือกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของ 

กล้ามเนื้อ	โดยเน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่	เช่น	ขา	สะโพก	หลัง	ท้อง	หน้าอก	ไหล	่ต้นแขน	ท�าซ�้า	12-15	ครั้ง

ต่อเซ็ต	เซ็ตละ	2-3	รอบ	และท�าอย่างน้อย	2	วันต่อสัปดาห์ในแต่ละกล้ามเนื้อ	และเพิ่มน�า้หนักหากเริ่ม

รู้สึกเบา	เช่น	ดันพื้น	ยกน�้าหนัก	ยกของ	สควอท	ซิทอัพ	โหนตัว	และบริหารกล้ามเนื้อ

	 5.	ให้มีกิจกรรมพัฒนาความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ	 โดยการยืดกล้ามเนื้อจนรู้สึกตึง	 และหยุด

ค้างไว้	15	วินาทีต่อครั้ง	ท�าประมาน	10	นาทีต่อวัน	และอย่างน้อย	2	วันต่อสัปดาห์	เช่น	โยคะ	ฤาษีดัดตน	

และร�ามวยจีน

	 6.	ให้ลุกเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งหรือนอนราบทุก	2	ชั่วโมงด้วยการลุกยืน	 เดินไปมา 

ยดืเหยยีดร่างกาย	โดยเฉพาะตอนน่ังท�างาน	นัง่ประชุม	ใช้คอมพวิเตอร์	นัง่ดโูทรทัศน์	และใช้โทรศพัท์มอืถือ
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การออกก�าลังกายในวัยท�างาน

(แหล่งข้อมูล	กองออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข)

	 ค�าแนะน�าการออกก�าลังกายในวัยท�างาน

	 (อายุระหว่าง	25-55	ปี)

 ●	 เพิ่มการออกก�าลังกายตามสามเหลี่ยม 

	 	 การออกก�าลังกาย	โดยพยายามเพิ่ม 

	 	 กจิกรรมทางกาย	 ในชวิีตประจ�าวันต่างๆ 

	 	 ทั้งที่ท�างาน	บ้าน	และระหว่างเดินทาง

 ●	 เน้นการออกก�าลังกายเพื่อยืดเหยียด	 

	 	 โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ทีจ่�าเป็นต้องใช้บ่อยๆ 

	 	 หรือเกิดปัญหาบ่อย

 ●	 การออกก�าลังกายส�าหรับกล้ามเนื้อหลัง	 

	 	 เนื่องจากเป็นภาวะที่พบบ่อย

 ●	 ควรจะมีการประเมนิประสิทธภิาพในการท�างานของระบบไหลเวยีน	 สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน 

	 	 ของร่างกาย	หากพบว่าเหน่ือยง่ายกว่าคนวยัเดยีวกนั	กจ็�าเป็นต้องออกก�าลงักายแบบแอโรบิก 

	 	 เพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้ดีขึ้น

	 ปัญหาส�าคัญที่สุดจากการศึกษาในผู้ใช้แรงงงานก็คือ	ภาวะเสื่อมของโครงสร้างกระดูกและข้อ 

เนื่องจากการใช้งานหนักเกินหรือเกิดภาวะปวดในส่วนต่างๆ	 โดยเฉพาะคอ	 บ่า	 และหลัง	 เนื่องจากการ

ท�างานในท่าเดียวหรือในท่าใดท่าหนึ่ง	ดังนั้น	การออกก�าลังกายที่ส�าคัญที่สุดคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

วัยท�างานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 1. ผู้ใช้แรงงาน (Blue collar)	มีค�าถามว่า	“ผู้ใช้แรงงานและมีการใช้แรงกายอยู่แล้ว	จ�าเป็น

ต้องออกก�าลังกายหรือไม่”	 ซึ่งหากการใช้แรงกายหรือการท�างานนั้น	 เป็นการท�างานที่มีการเคลื่อนไหว

หรือมีลักษณะเลียนแบบการออกก�าลังกายแบบต่างๆ	นั้น	เช่น	งานต้องเน้นเดินก็อาจเหมือนกับเป็นการ

ออกก�าลงักายแบบแอโรบกิ	 ในขณะเดยีวกนัหากงานเป็นการยกของก็ท�าให้กล้ามเนือ้แข็งแรงโดยไม่ต้องไป

ฝึกยกน�้าหนักอีก	 จึงต้องประเมินลักษณะงานที่ท�าว่ามีลักษณะอย่างไร	 ในระดับที่ท�าให้เหนื่อย	 เพียงพอ

หรือไม่

 2. ผู้นัง่โต๊ะท�างาน (White collar)	การนัง่โต๊ะท�างานหรอืผูท่ี้มกีารเคลือ่นไหวร่างกายน้อยนัน้	มี

การศึกษาจ�านวนมากพบว่ามีอายุสั้นและเกิดโรคต่างๆ	 ได้ง่ายกว่าคนที่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า	 ดังนั้น 

ผู้ที่ท�างานนั่งโต๊ะควรนับได้ว่าเป็นผู้ควรออกก�าลังกาย	 โดยเฉพาะการยืดเหยียดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย	

ได้แก่	กล้ามเนื้อ	คอ	บ่า	ไหล่

ลดการนั่งดู
โทรทัศนหรือ
เลนวิดีโอเกมส

สัปดาหละ 2-3 ครั้ง

สัปดาหละ 3-5 ครั้ง

ปฏิบัติทุกวัน

ทำกิจกรรม
นันทนาการ เชน
เลนโบลิ่ง ทำสวน

เพิ่มความแข็งแรง
และความยืดหยุน

ของกลามเนื้อ

ทำกิจกรรมที่เพิ่มความ
ทนทานของระบบไหลเวียน

เชน เดินระยะทางไกล
ขี่จักรยานตอเนื่อง วายน้ำ

เดินมากขึ้นในชีวิตประจำวัน
ใชบันไดแทนการใชลิฟ

จอดรถที่ทางขึ้น แลวเดิน หรือใชจักรยานแทนการใชรถหรือจักรยานยนตในบริเวณ

ทำกิจกรรมสันทนาการ
เชน การเลนกีฬาตาง ๆ
ที่คอนขางตอเนื่อง เชน
เทนนิส วอลเลยบอล
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ตัวอย่างท่าออกก�าลังกายส�าหรับวัยท�างาน

ท่าออกก�าลังกายส�าหรับภาวะปวดหลัง

เริ่มจากการนอนราบ	 ชันเข่าขึ้น	 แต่ละท่า	 ท�าวันละ

อย่างน้อย	1	ครั้ง	ครั้งละ	10	เที่ยว

ท่านี้	 เน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง	 เริ่ม

โดยการเกร็งตัวข้ึน	 ให้ไหล่และหลังส่วนบนพ้นพื้น

ประมาณ	1-2	ฝ่ามือแล้วค้างไว้	นับ	1-5

ท่านี้เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่าง	 และ

ลดการแอ่นของหลัง	เริ่มโดยการเกร็งหน้าท้องและ

พยายามกดบั้นท้ายให้แนบพื้น	 รวมถึงหลังทุกส่วน

ให้แนบพื้น	ค้างไว้	นับ	1-5

ท่านี้เพื่อเน้นการเหยียดกล้ามเน้ือหลัง	 โดยการดึง

เข่าเข้าหาอกช้าๆ	โดยจับใต้ขาพับ	ค้างไว้	นับ	1-5

ท่าออกก�าลังกายเพื่อเหยียดกล้ามเนื้อ ต้นคอ บ่า แขน หน้าอก หลัง ต้นขา และน่อง

ท่าเหยยีด	ท�าแต่ละท่า	3-5	ครัง้	เหยยีดจนถึงต�าแหน่งท่ีรู้สกึตงึแล้วค้างไว้	

นับ	5-10	เพิ่มการเหยียดกล้ามเนื้อของบริเวณคอบ่าและไหล่	โดยขณะ

ปฏบัิต	ิควรจะรูส้กึว่ามคีวามตึงบรเิวณท่ีถูกเหยยีดเลก็น้อย	แต่ไม่ควรเกร็ง	

ไม่ควรมีอาการปวดมาก

เพิม่การเหยยีดกล้ามเนือ้บรเิวณไหล่บ่า	และหลงั	เหยียดให้รูสึ้กตงึพอควร

เพ่ิมการเหยยีดกล้ามเนือ้ข้างล�าตัว	ซึง่จ�าเป็นมากส�าหรบัผู้ท่ีนัง่โต๊ะท�างาน

นานๆ

เพิ่มการเหยียดกล้ามเนื้อ	รอบกระดูกสะบัก	โดยเวลาเหยียด	ไม่ควร 

ก้มตัว	ให้ล�าตัวตั้งตรงอยู่ในต�าแหน่งเดิม
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เพิ่มการเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณอก	และสะบัก

เพิ่มการเหยียดกล้ามเนื้อขาด้านหลัง	ซึ่งมีผลต่ออาการปวดหลัง	ไม่ควร

ก้มตัวอย่างเร็ว	 ค่อยๆ	 ก้ม	 และก้มให้มากที่สุด	 โดยไม่ฝืนจนปวดที่หลัง

หรือหลังขา

เพิม่การเหยยีดกล้ามเนือ้หลงัส่วนกลางและส่วนล่าง	 ไม่ควรใช้การก้มตวั 

แต่ให้ค่อยๆ	โน้มตวัมาข้างหน้า	และอย่างอหลงั	ให้โน้มจนรูส้กึตงึ	แล้วจงึ 

ค่อยๆ	ก้มตัวลงไปให้มากที่สุด
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ข้อแนะน�าการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส�าหรับพนักงานบริษัท
(แหล่งข้อมูล	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข)

 กจิกรรมทางกาย (Physical Activity)	หมายถึง	การเคลือ่นไหวร่างกายใดๆ	ท่ีมกีารใช้กล้ามเนือ้	
แบ่งได้เป็น	3	ระดับตามการเคลื่อนไหว	ได้แก่	ระดับเบา	ระดับปานกลาง	และระดับหนัก
 1. กิจกรรมทางกายระดับเบา (Light Intensity) การเคลื่อนไหวที่น้อยในการออกแรง	 เน้น
กิจกรรม	 ที่ท�าให้รูสึกเหนื่อยน้อย	 เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 การยืน	 การเดิน
ระยะทางสั้นๆ
 2. กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง (Moderate Intensity) กิจกรรมที่ท�าให้รู้สึกเหนื่อย
ปานกลาง	เช่น	การเดินเร็ว	ปั่นจักรยาน	การท�างานบ้าน	เป็นต้น	โดยระหว่างที่ท�ากิจกรรมยังสามารถพูด
เป็นประโยคได้	มีเหงื่อซึมๆ	หรือหากวัดอัตราการเต้นหัวใจจะมีระดับชีพจรอยู่ระหว่าง	120-150	คร้ัง 
ต่อนาที
 3. กิจกรรมทางกายระดับหนัก (Vigorous Intensity) การเคลื่อนไหวร่างกายที่ท�าให้รู้สึก
เหนื่อยมาก	ท�ากิจกรรมซ�้าอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่	เช่น	การวิ่ง	การเดินขึ้นบันได	การ
ออกก�าลังกาย	 การเล่นกีฬา	 โดยระหว่างที่ท�ากิจกรรมไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้	 รู้สึกหอบเหนื่อย	 มี
เหงื่อซึมๆ	หรือหากวัดอัตราการเต้นหัวใจจะมีระดับชีพจรอยู่	150	ครั้งต่อนาทีขึ้นไป
 กิจกรรมเนือยนิ่ง/พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior)	 เป็นกิจกรรมที่แทบไม่มีการ
เคลื่อนไหวร่างกาย	ซึ่งหมายรวมถึงการนั่ง	และการนอน	(ไม่นับรวมการนอนหลับ)	โดยกิจกรรมเนือยนิ่ง
ที่พบมาก	 เช่น	การนั่งดูโทรทัศน์	 การขับรถ	การอ่านหนังสือ	การใช้คอมพิวเตอร์	 การใช้โทรศัพท์มือถือ	
และการใช้แท็บเล็ต	จนเกิดเป็นค�าเรียกว่า	พฤติกรรมติดจอ	(Screen	time)

การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ
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	 พนักงานบริษัท	 มีการใช้พลังงานจากการท�างานต่อวันประมาณ	 600	 กิโลแคลอรี่	 (หากรวม

พลังงานยามว่าง	 การท�าภารกิจส่วนตัว	 และนอนหลับ	 หรือพลังงานทั้งวัน	 จะอยู่ที่ประมาณ	 2,000 

กิโลแคลอรี่)	 มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางในแต่ละวัน	 ในรูปของการเดินในระยะสั้นๆ	 เช่น	 เดินไป

ขึน้รถโดยสารสาธารณะหรอืรถไฟฟ้า	ซึง่ถอืว่าเป็นอาชพีทีม่กีจิกรรมทางกายน้อย	เมือ่เทยีบกบัข้อแนะน�า

การมกีจิกรรมทางกายส�าหรับผูใ้หญ่ทีใ่ห้มีกจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง	อย่างน้อย	150	นาทต่ีอสปัดาห์

หรือกิจกรรมทางกายระดับหนัก	อย่างน้อย	75	นาทีต่อสัปดาห์

	 กิจกรรมทางกายที่ควรกระท�า	สามารถท�าได้ใน	2	ช่วงเวลาของวัน	ดังนี้

	 1.	ในระหว่างการท�างาน	 พนักงานบริษัทส่วนใหญ่ใช้เวลาในการนั่งท�างานในบริษัทประมาณ	

7	ชั่วโมง	หรือมากกว่านั้น	หากมีการท�างานนอกเวลา	และมีเวลาในการพักรับประทานอาหารประมาณ	

1	ชั่วโมง	กิจกรรมทางกายที่กระท�าได้ดังนี้

	 	 1.1	ลุกยืนหรือเดินทุก	 2	 ชั่วโมง	 เพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดไหลเวียนได้ดี	 ป้องกันการเกิด

โรคไม่ติดต่อ	เพิ่มการเผาพลาญพลังงานของร่างกาย

	 	 1.2	ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	 เพื่อสร้างความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ	 ซึ่งจะท�าให้กล้าม

เนื้อที่เกร็งได้คลายตัว	ลดอาการปวดเมื่อยจากการเกร็งกล้ามเนื้อ	ในส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

ได้เป็นอย่างดี	ควรท�าหลังจากการท�างานทันท	ีหรือในช่วงพัก	เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวทันที

	 	 1.3	การบริหารร่างกายเพือ่สร้างความแข็งแรง	 และความทนทานของกล้ามเนือ้	 ฝึกกล้ามเน้ือ

ให้เกิดความแข็งแรง	ทนทานเพิ่มขึ้น

	 2.	ในช่วงหลังเลิกงาน	ควรท�ากิจกรรมทางกายเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 2.1	การเคลื่อนไหวแบบแอโรบิค	เพื่อท�าให้ระบบหัวใจ	ระบบไหลเวียนเลือดแข็งแรงขึ้น	เพิ่ม 

	 	 	 การเผาพลาญพลงังาน	 และป้องกนัการเกดิโรคไม่ตดิต่อต่างๆ	 ควรมีการเคลือ่นไหวแบบ 

	 	 	 แอโรบิค	คือ	การขยับกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย	10	นาที	ท�าสะสมให้ได้ 

	 	 	 30	นาทีต่อวัน	เช่น	การเดิน	การวิ่ง	การปั่นจักรยาน	การขึ้นบันได	การว่ายน�้า	เป็นต้น	 

	 	 	 โดยเป็นกิจกรรมระดับปานกลาง	(ท�าให้รู้สึกหายใจล�าบากขึ้น	แต่ยังพูดเป็นประโยคได้)	 

	 	 	 150	นาทีต่อสัปดาห์หรือระดับหนัก	(ท�าให้หายใจล�าบากมาก	จนพูดเป็นประโยคไม่ได้)	 

	 	 	 75	นาทต่ีอสปัดาห์ในกรณีท่ีไม่มเีวลาสามารถเคล่ือนไหวร่างกายด้วยวิธกีารท�างานบ้านได้ 

	 	 	 เช่น	ท�าความสะอาดบ้าน	ล้างห้องน�้า	ซักผ้า	เป็นต้น	แต่ต้องท�าอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย	 

	 	 	 10	นาที	และสะสมแต่ละช่วง	รวมเวลานาน	30	นาที

 	 2.2	การบริหารร่างกายเพือ่สร้างความแขง็แรง	และความทนทานของกล้ามเนือ้	เพือ่ฝึกกล้ามเนือ้ 

   ให้เกิดความแข็งแรง	 และความทนทานเพิ่มขึ้นหรือคงไว้อีก	 ทั้งยังสามารถใช้กล้ามเนื้อ 

	 	 	 ในการออกแรงอย่างต่อเนื่องได้ซ�า้ๆ	หรือติดต่อเป็นเวลานานโดยไม่อ่อนล้า
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ข้อแนะน�าการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ

ข้อแนะน�าการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�าหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง

	 ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง	(มากกว่า	140/90	mmHg)	ควรมีกิจกรรมทางกายอย่างสม�่าเสมอ

เพ่ือลดความดันโลหติ	(2-10	mmHg)	และควบคมุไม่ให้ความดนัโลหติเพิม่ขึน้	เนือ่งจากหวัใจจะท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 และลดความดันโลหิด	 เนื่องจากค่าความต้านทานการไหลเวียนของเลือด	 (Total	

peripheral	resistance)	จะลดระดับโปรตีนแอนโดธีลิน	(Endothelin)	ที่ช่วยท�าให้หลอดเลือดขยายตัว

เพิ่มขึ้น	อันส่งผลให้ระดับความดันโลหิตลดลง

	 ผูท้ีเ่ป็นโรคความดันโลหติสงู	ควรมกีจิกรรมทางกายท่ีใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่และเลก็ในการเคลือ่นไหว

เน้นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 เดิน	 ว่ายน�้า	 วิ่งเหยาะๆ	 เต้นแอโรบิค	 ปั่นจักรยาน 

ร�ามวยจนี	เป็นต้น	โดยไม่ควรมกีจิกรรมทางกายในรปูแบบทีห่นกั	หรอืกจิกรรมทีค่วามหนกัมกีารปรบัเปลีย่น

อยูต่ลอดเวลา	 เน่ืองจากจะส่งผลให้ความดนัโลหติสงูขึน้ในระดบัทีอ่นัตรายได้	 โดยควรมีกจิกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง	แบบต่อเนื่องหรือสะสมครั้งละ	10	นาที	วันละอย่างน้อย	30	นาทีทุกวันหรืออย่างน้อย	

150	นาทีต่อสัปดาห์	และควรมีการลดอาหารเค็มร่วมด้วย	โดยควรวัดความดันโลหิตพื้นฐานและประเมิน

สภาพความพร้อมของร่างกายก่อนมีกิจกรรมทางกาย

ข้อแนะน�าการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�าหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

	 ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน	 คือ	 ผู้ที่มีระดับน�้าตาลในเลือดหลังอดอาหารเกิน	 126	 มิลลิกรัมต่อซีซี	

โดยกิจกรรมทางกายช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน	 และช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดในผู้ท่ีเป็น

เบาหวาน	 จากการเพิ่มความไวต่ออินซูลิน	 (Insulin	 sensitivity)	 และช่วยให้	 Glucose	 transporters	

(GlUT	 4)	 มาที่ผิวเซลล์	 ซึ่งจะช่วยท�าให้น�้าตาลจากกระแสเลือดเข้าไปในเซลล์ได้ง่ายข้ึน	 อันจะช่วยลด

ปริมาณของยาที่รับประทานหรือลดปริมาณอินซูลินที่ต้องฉีดลง	 และช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง	 ระบบ 

ไหลเวียนโลหิตและหายใจท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยลดและควบคุมน�้าหนักตัว	ลดความเส่ียง

ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

	 ผูเ้ป็นเบาหวาน	 ควรเลอืกชนดิและรปูแบบของกจิกรรมทางกายท่ีเหมาะสมกบัสภาพของร่างกาย	

โดยค�านงึถงึภาวะของโรค	ข้อจ�ากดั	ปัญหาภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน	ความชอบ	และความปลอดภยั	

ควรมีการประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนมีกิจกรรมทางกาย	โดยชนิดของกิจกรรมทางกายควรเป็น

แบบที่ไม่ใช้ทักษะมาก	 และใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนในการเคลื่อนไหว	 เช่น	 เดิน	 ปั่นจักรยาน	 หรือท�า 

กายบริหารในรูปแบบที่สลับหนักและเบา	หากเป็นผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน	และควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือดได้ไม่ด	ี ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในรูปแบบที่หนัก	 เนื่องจากอาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินจาก

ระดับน�้าตาลที่ต�่าได	้และยังส่งผลให้ระดับน�้าตาลนั้นสูงขึ้นหลังการมีกิจกรรมทางกายอีกด้วย

	 ผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนควรเลือกกิจกรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว	ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับที่เบาไปจนถึงหนัก	 อย่างน้อย	 15-60	 นาทีต่อครั้ง	 โดยตั้งเป้าหมายในระยะเวลาให้ได้	 150	 นาที 

ต่อสัปดาห์หรือมากกว่า	 โดยสามารถมีกิจกรรมทางกายแบบต่อเนื่องหรือจะแบ่งเป็นช่วงๆ	 ได้	 แต่ควรมี

กิจกรรมทางกายแบบต่อเนื่องหรือจะแบ่งเป็นช่วงๆ	 ได้	 แต่ควรมีกิจกรรมทางกายสม�่าเสมอในแต่ละวัน	

เนื่องจากกิจกรรมทางกายจะมีผลต่อระดับน�้าตาลในเลือด	 และการท�างานของฮอร์โมนอินซูลินท่ีน�า
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น�้าตาลไปใช้	ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่ได้ประมาณ	12-72	ชั่วโมง	จากมีกิจกรรมทางกาย 

ครั้งสุดท้าย	ดังนั้น	ผู้ที่เป็นเบาหวานควรมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง	และไม่ควรหยุดพักเกิน	3	วัน

	 ส�าหรับผู้ที่เป็นเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนหรือมีการควบคุมระดับน�้าตาลไม่ดี	ความหนัก

ของกิจกรรมทางกายควรจะอยู่ในระดับเบาถึงปานกลาง	 นอกจากนี้	 ยังแนะน�าการเลือกอุปกรณ์และ

เครื่องแต่งกายให้เมาะสม	 เช่น	 รองเท้า	 ควรรับน�้าหนักตัวได้ดี	 และไม่คับเกินไป	 เนื่องจากอาจเกิดแผล 

กดทับได้

ข้อแนะน�าการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�าหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน

	 หากวัดตามดัชนีมวลกาย	(Body	Mass	Index,	BMI)	คือ	น�้าหนัก	(กิโลกรัม)	หารด้วยความสูง

(เมตร)	ยกก�าลังสอง	จะพบว่าผู้ที่มีภาวะน�้าหนักเกิน	คือผู้ที่มี	BMI	23-24.9	ในขณะที่ผู้ที่มีภาวะอ้วน	คือ	

ผูท้ีม่	ีBMI	ตัง้แต่	25	เป็นต้นไป	หรืออาจวดัง่ายๆ	ด้วยเกณฑ์เส้นรอบเอว	โดยหากเส้นรอบเอว	(เซนตเิมตร)	

เกินส่วนสูง	 (เซนติเมตร)	 หาร	 2	 ถือว่าอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง	 ผู้ที่เป็นโรคอ้วนควรมีกิจกรรมทางกายเป็น

ประจ�า	 เพื่อท่ีจะช่วยให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มข้ึน	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลดน�้าหนัก	 โดยมี

กิจกรรมทางกายรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคนนั้น	 ควรเป็นชนิดที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย	

ให้ความเพลดิเพลนิ	 ไม่ส้ินเปลอืงค่าใช้จ่าย	 และไม่ก่อให้เกดิการบาดเจบ็	 เป็นกจิกรรมทีม่แีรงกระแทกต�า่	

เช่น	เดินกวาดบ้าน	ซักผ้า	ถูบ้าน	หรือท�างานบ้านในรูปแบบอื่น	รวมถึงการว่ายน�้า	ปั่นจักรยาน	ให้มากขึ้น

เพื่อที่จะได้ท�าให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้น

	 ผู้ที่เป็นโรคอ้วนควรมีกิจกรรมทางกายระดับเบาจนถึงค่อนข้างหนัก	 โดยเริ่มจากระดับที่เบาใน

ช่วงแรกและค่อยๆ	เพิ่มความหนักให้อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับค่อนข้างหนัก	ตามความเหมาะสม	

อนัจะท�าให้เกดิสมรรถภาพทีดี่ขึน้	และเผาผลาญพลงังานหลงัจากการท�ากิจกรรมทางกายมากขึน้	 ส่งผลดี

ต่อการลดน�า้หนักตัว	โดยจะเป็นแบบต่อเน่ือง	หรอืแบบสะสมคร้ังละ	10	นาทก็ีได้	ซึง่ควรมกีจิกรรมทางกาย

อย่างน้อย	30	นาทีต่อวัน	5	วันต่อสัปดาห์	หรือมากกว่า	และควรเพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆ	จนถึง	60	นาที

ต่อวัน	และควบคุมอาหารร่วมด้วย	อย่างไรก็ดี	ผู้ที่อ้วนและไม่มีการท�ากิจกรรมทางกายเป็นประจ�าใน 

ระยะแรก	ควรเริ่มมีกิจกรรมทางกายในปริมาณที่น้อย	เช่น	2-3	วันต่อสัปดาห์แล้วค่อยๆ	เพิ่มความถี่ขึ้น 

ทีละน้อย	จนสามารถท�าได	้5	วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่า	ก็จะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้มากยิ่งขึ้น

	 หากมีปัญหาการเคลื่อนไหว	เช่น	การทรงตัวไม่ดี	ปวดหลัง	หรือปวดเข่า	ควรมีกิจกรรมทางกาย	

ชนิดที่มีแรงกระแทกต�่าและอยู่กับที่	 เช่น	 เดินช้าๆ	 ปั่นจักรยานอยู่กับที่	 หรือว่ายน�้า	 เป็นต้น	 หรือมี

อปุกรณ์ในการช่วยพยงุน�า้หนกัตัว	เช่น	มีกจิกรรมทางกายบนเก้าอี	้หรอืบนลูว่ิง่อากาศ	รปูแบบทีก่ล่าวมา 

สามารถช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของคนกลุ่มนี้ให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้อีกด้วย	

นอกจากนี	้ ยังแนะน�าการเลือกอุปกรณ์	 และเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม	 เช่น	 รองเท้าควรรับน�้าหนักตัว 

ได้ดี	 เพื่อลดการบาดเจ็บที่ข้อต่อ	 และหากตั้งเป้าลดน�้าหนักไม่ควรให้น�้าหนักลดมากกว่า	 0.5	 กิโลกรัม 

ต่อสัปดาห์
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มาตรการออกก�าลังกายเพื่อลดน�้าหนัก
(แหล่งข้อมูล	อ.นพ.ฆนัท	ครุฑกูล	เครือข่ายคนไทยไร้พุง)

 การออกก�าลังกาย	 หมายถึง	 การขยับเคลื่อนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นให้ส่วนต่างๆ	 ของ

ร่างกายท�างาน	 เช่น	 การเดิน	 การวิ่ง	 การกระโดด	 การท�างาน	 การเล่นกีฬา	 การออกก�าลังกายแต่ละ

กิจกรรม	ร่างกายต้องใช้ก�าลังมากน้อยแตกต่างกัน	ขึ้นกับรูปแบบและความรุนแรงของกิจกรรม

	 การออกก�าลงักายจะช่วยเผาผลาญพลงังานจากอาหาร	และเพิม่ระดบัการเผาผลาญหรือเมตาบอลซึิม

ของร่างกาย	มีผลช่วยให้น�้าหนักลดลง	นอกจากนี้การออกก�าลังกายยังช่วยให้ระบบต่างๆ	ของร่างกาย

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด	 และก่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดีอันเป็น

รากฐานส�าคัญส�าหรับการด�ารงชีวิต

	 จากการศึกษาต่างๆ	พบว่าการใช้พลังงานในการออกก�าลังกายเพิ่มขึ้น	3,500	กิโลแคลอรี่ต่อ

สัปดาห	์จะสามารถลดน�า้หนักได้ประมาณ	1	ปอนด์หรือ	0.45	กิโลกรัมต่อสัปดาห์	ซึ่งต้องออกก�าลังกาย

อย่างหนัก	คนทั่วไปท�าได้ยาก	การลดน�้าหนักโดยการออกก�าลังกายเพียงอย่างเดียวจึงไม่ค่อยได้ผล	ต้อง

ควบคู่กับการคุมปริมาณพลังงานในอาหารร่วมด้วย

	 การออกก�าลงักายเพยีงอย่างเดยีวแม้มปีระสทิธิภาพในการลดน�า้หนกัต�า่	แต่มส่ีวนช่วยให้น�า้หนกัตวั 

ที่ลดลงไม่เพิ่มขึ้นอีก	และยังมีผลดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆ	อีกด้วย	เช่น	ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด 

โรคหัวใจและหลอดเลือด	 ช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด	 และป้องกันโรคเบาหวาน	 ช่วยลดภาวะ

ดื้อต่ออินซูลิน	 ช่วยลดความดันโลหิต	 ช่วยลดระดับไขมัน	 LDL-C	 ช่วยเพิ่มไขมัน	 HDL-C	 ลดระดับ

ไตรกลีเซอไรด์	และคอเลสเตอรอล	เป็นต้น

 ประเภทของการออกก�าลังกาย

	 การออกก�าลงักายสามารถแบ่งได้หลายประเภทขึน้อยูก่บัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการแบ่ง	 ซึง่ในทีน่ีไ้ด้แบ่ง 

ประเภทของการออกก�าลังกายตามประโยชน์ต่อการลดน�้าหนัก	ซึ่งแบ่งได้	3	ประเภทดังนี้

	 1.	การออกก�าลังกายแบบใช้ออกซิเจน	(Aerobic	Exercise)

	 2.	การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	(Strength	Training)

	 3.	การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย	(Lifestyle	Exercise)

การออกก�าลังกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Exercise)

	 เป็นการออกก�าลังกายที่ต้องใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญพลังงาน	ต้องใช้กล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่ 

เช่น	แขนหรือขาอย่างต่อเนื่อง	และนานพอ	หนักพอ	บ่อยครั้งพอ	การออกก�าลังกายแบบแอโรบิคจะ

ท�าให้หัวใจ	ปอด	ระบบหมุนเวียนโลหิตแข็งแรง	ซึ่งก็คือการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	เช่น	เดิน	วิ่ง	ว่ายน�้า	

ปั่นจักรยาน	กระโดดเชือก	เต้นแอโรบิค	เป็นต้น

ระดับความหนักของการออกก�าลังกาย

	 ระดับความหนักของการออกก�าลังกายแบ่ง	3	ระดับ	ดังนี้

	 1.	ความหนักระดับต�่า	เป็นการออกก�าลังกายที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ	50-65	เปอร์เซ็นต์ของ

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด	โดยมีการเผาผลาญพลังงาน	2.5	แคลอรี่ต่อนาที

	 2.	ความหนกัระดบัปานกลาง	 เป็นการออกก�าลงักายทีม่อีตัราการเต้นของหวัใจ	 65-75	 เปอร์เซน็ต์

ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด	โดยมีการเผาผลาญพลังงาน	7.5	แคลอรี่ต่อนาที
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	 3.	ความหนักระดับสูง	เป็นการออกก�าลังกายที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ	75-85	เปอร์เซ็นต์ของ

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด	โดยมีการเผาผลาญพลังงาน	14.3	แคลอรี่ต่อนาที

	 ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า	 ความหนักของการออกก�าลังกายในแต่ละระดับมีผลต่อการเผาพลาญ

พลงังานและปรมิาณไขมนัในร่างกายไม่เท่ากนั	โดยผูท่ี้ออกก�าลงักายท่ีความหนกัระดบัปานกลาง	ท่ีร้อยละ	

70	 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด	 จะสามารถเผาพลาญพลังงานได้	 7	 กิโลแคลอรี่ต่อนาที	 โดยเป็น 

ไขมันร้อยละ	90	ขณะที่ผู้ที่ออกก�าลังกายที่ความหนักระดับสูงที่ร้อยละ	75	ของอัตราการเต้นของหัวใจ

สูงสุด	จะสามารถเผาผลาญพลังงานได	้14	กิโลแคลอรีต่อนาที	โดยเป็นไขมันร้อยละ	60	ซึ่งเมื่อค�านวณ

แล้วพบว่า	การออกก�าลงักายทีค่วามหนกัระดบัปานกลางแบบต่อเนือ่ง	กส็ามารถเผาผลาญไขมนัได้ใกล้เคยีง

กับการออกก�าลังกายที่ความหนักระดับสูง

ระยะเวลาของการออกก�าลังกาย

 การออกก�าลงักายในระยะสัน้มีผลต่อการลดน�า้หนกัเทยีบเท่ากับการออกก�าลงักายนาน	 ถ้าผลรวม

ของการเผาผลาญพลังงานเท่ากัน	แต่การออกก�าลังกายในระยะสั้นจะมีข้อได้เปรียบที่ผู้ออกก�าลังกาย 

สามารถท�าได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า	จากการศกึษาและค�าแนะน�าขององค์กรด้านสขุภาพต่างๆ	ได้แนะน�า

ให้ออกก�าลังกายในระดับความหนักปานกลาง	 ประมาณวันละไม่น้อยกว่า	 30	 นาทีต่อวัน	 สัปดาห์ละ 

ไม่น้อยกว่า	5	วัน	เพื่อช่วยลดน�้าหนักและท�าให้สุขภาพแข็งแรง

รูปแบบการออกก�าลังกายแบบใช้ออกซิเจนเพ่ือความแข็งแรงของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด 

และช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกาย

 1. การเดนิเรว็	หมายถึงการเดินระยะไกลและเดนิเรว็พอสมควร	ในช่วงแรกควรใช้เวลาประมาณ	

15-30	นาที	ทั้งนี้ขึ้นกับสมรรถภาพของแต่ละบุคคล	เมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้ว	จึงเพิ่มเวลาให้มากขึ้นเป็น	

1	 ช่ัวโมง	หรอืมากกว่า	ควรเดนิออกก�าลงักายตอนเช้าหรือเยน็	เน่ืองจากอากาศไม่ร้อน	การเดนิมคีวามเครยีด

น้อยกว่าการวิ่ง	 เกิดการบาดเจ็บได้น้อยกว่า	 ในผู้ที่มีความอ้วนหรือมีน�้าหนักตัวมากกว่าปกติ	 การเดิน 

ถอืได้ว่าเป็นกจิกรรมการออกก�าลงักายทีดี่ทีส่ดุชนดิหนึง่	การเดนิอย่างกระฉับกระเฉงทีใ่ช้เวลาเดนิต่อเนือ่ง 

กันไป	1	ชั่วโมง	จะใช้พลังงานประมาณ	300	กิโลแคลอรี่	 (ซึ่งการวิ่ง	30	นาที	ก็จะใช้พลังงานประมาณ	

300	 กิโลแคลอรี่	 หรือสูงกว่าเพียงเล็กน้อย)	 การเดินควรใช้วิธีการเดินที่ค่อนข้างเร็วอย่างกระฉับกระเฉง	

ใช้ความเร็วประมาณ	5.5-6.5	กิโลเมตร/ชั่วโมง

 2. การวิง่ การวิง่ท�าให้ร่างกายทกุส่วนได้ออกก�าลงั	การเริม่ต้นควรวิง่เหยาะๆ	ช้าๆ	ก่อน	ลงด้วย 

ส้นเท้า	 ถ่ายน�า้หนักตัวไปยังฝ่าเท้าและปลายเท้าตามล�าดับ	 ก่อนที่จะถีบเท้าขึ้นไป	 ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

ข้อต่อทัง้หลาย	ผูท้ีเ่ป็นโรคอ้วนหรอืมนี�า้หนกัตวัเกนิ	จะเสีย่งต่อการบาดเจบ็ได้มากเมือ่ออกก�าลงักายด้วย 

การว่ิง	อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นการออกก�าลังกายในรูปแบบอื่นแทน	การเริ่มต้นวิ่งใช้เวลาวิ่งประมาณ	

5-10	 นาที	 หากรู้สึกเหนื่อยมาก	 ควรหยุดหรือเปลี่ยนไปเป็นการเดิน	 เมื่อหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยวิ่งต่อ	

เมื่อร่างกายแข็งแรงดีขึ้นจึงค่อยเพิ่มการวิ่งให้มากขึ้น	 โดยการเพิ่มระยะทางหรือเวลาในการวิ่งขึ้นไปทีละ

เล็กน้อย

 3. การว่ายน�า้ เป็นการออกก�าลงักายท่ีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยั	ช่วยพฒันาสมรรถภาพการท�างาน

ของระบบหัวใจ	ระบบไหลเวียนเลือด	และระบบหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด	การว่ายน�้า
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เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายในแนวราบ	 น�้าช่วยพยุงน�้าหนักร่างกาย	 ช่วยลดแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้น

บริเวณสะโพก	 ข้อเข่า	 ข้อเท้า	 อุณหภูมิของน�้าจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ	 การออกก�าลังกายด้วย

การว่ายน�้าควรท�าอย่างสม�่าเสมอ	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	2	ครั้ง	ควรว่ายน�้าให้เร็วและไกลพอสมควร	เช่น	

ควรว่ายน�้าให้ได้ระยะทาง	300	เมตร	ภายในเวลา	8	นาที	เป็นต้น

 4. การออกก�าลังกายในน�้า	(Water	exercise)	เช่น	การเดิน	วิ่งเหยาะในน�้า	จะช่วยให้เกิดการ

ปรบัปรงุระบบกล้ามเน้ือและกระดูกท่ีดข้ึีน	มคีวามปลอดภยัแก่ผูป้ฏบัิติทุกเพศทุกวยั	รวมทัง้ผูท่ี้มสุีขภาพท่ี

ต่างกัน	 ผู้ที่เป็นโรคอ้วน	 เมื่อออกก�าลังกายประเภทอื่น	 ความร้อนในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นมาก	 และขจัด

ออกจากร่างกายได้ค่อนข้างยาก	 (ความร้อนเกดิจากกระบวนการเมตาบอลซิมึ)	 เนือ่งจากชัน้ไขมนัทีส่ะสม

อยู่ใต้ผิวหนังเป็นฉนวนความร้อน	 การใช้การออกก�าลังกายในน�้าของผู้ที่เป็นโรคอ้วน	 จะท�าให้ความร้อน

ที่เกิดขึ้นนี้กระจายไปในน�้ามากขึ้น	ลดการสะสมความร้อนในร่างกาย	การเริ่มต้นออกก�าลังกายในน�้า	ให้

เริ่มต้นด้วยการเดินในน�า้ก่อน	ที่ความลึกระดับอก	ในช่วง	2-3	สัปดาห์แรก	ปฏิบัติครั้งละ	10	นาที	2	รอบ	

ต่อไปให้ใช้การเดินและวิ่งเหยาะในน�า้	4	เที่ยวๆ	ละ	5	นาที	หลังจากนั้นฝึกวิ่งในน�้า	ข้ามสระว่ายน�้าทาง

ขวาง	แล้วว่ายน�้ากลับ	ปฏิบัติซ�้าๆ	กันหลายๆ	เที่ยว	จนสามารถปฏิบัติต่อเนื่องได้	20-30	นาที

 5. การถีบจักรยาน	ผู้ที่มีปัญหาเก่ียวกับข้อต่อท้ังหลาย	ผู้ท่ีเป็นโรคอ้วนหรือน�้าหนักตัวเกิน	

การถบีจักรยานน�า้หนักตัวจะตกอยูบ่นอาน	ไม่ขยบัไปขยบัมา	สามารถถบีต่อเน่ืองกนัโดยใช้เวลายาวนานได้	

ลดแรงกดของร่างกายที่จะลงไปยังข้อต่อของขา	เช่น	ข้อเข่า	ข้อเท้า	ลดอัตราการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับ

ส่วนขา	 การออกก�าลังกายด้วยการถีบจักรยาน	 สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนใน

ระบบหัวใจ	 ระบบการ	 ไหลเวียนเลือด	 ระบบหายใจ	 และความอดทนของกล้ามเนื้อได้ดี	 การเริ่มต้นใน 

การถีบจักรยาน	ควรถบีด้วยความเร็วพอสมควรแต่สม�า่เสมอ	หรอืถีบเรว็สลบัช้าเป็นช่วงๆ	ควรถบีจกัรยาน

ต่อเนื่องครั้งละ	30-45	นาที	ในช่วง	2-3	สัปดาห์แรก	และเพิ่มเป็นถีบจักรยานให้ต่อเนื่องกันประมาณ	90	

นาที/ครั้ง	ความเร็ว	24	กิโลเมตร/ชั่วโมง	3-5	วัน/สัปดาห์	ช่วงแรกของการเริ่มต้นปฏิบัติ	 ไม่ควรเกิน	3	

วัน/สัปดาห์	หากมากเกินไปอาจท�าให้ปวดกล้ามเนื้อได้

 6. การกระโดดเชือก	เป็นวิธีที่สามารถเสริมสร้างความอดทนในระบบหัวใจและระบบหายใจ 

ได้ดีมากประเภทหนึ่ง	 แต่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อย	 20	 นาทีข้ึนไปจึงจะเกิดผลดี 

การกระโดดเชือกจะเผาผลาญไขมนัทุกส่วนของร่างกายในเวลาเดยีวกนั	ท�าให้กล้ามเน้ือทกุส่วนมคีวามกระชบั

ได้สัดส่วน	สิง่ทีเ่ป็นปัญหาของการกระโดดเชือกคอื	เมือ่ปฏบัิตต่ิอเนือ่งกนัไปนานๆ	จะท�าให้ข้อเข่า	ข้อเท้า	มี

ความกดดันมากข้ึน	และมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นที่ข้อเข่า	ขาท่อนล่าง	กระดูกแตกร้าว	

เป็นต้น	การที่จะเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระโดดเชือก	ต้องกระโดดสลับเท้า	ซ้าย-ขวา	

การกระโดดเชือกแบบลงเท้าคู่	 จะท�าให้ขาท่อนล่างรับน�้าหนักกระแทกเพิ่มมากเกินไป	 ควรสวมรองเท้า 

ที่เหมาะสม	มีส่วนที่เสริมส้นเท้าโดยเฉพาะ	หลีกเลี่ยงการกระโดดเชือกบนพื้นที่แข็งเกินไป

 7. กจิกรรมกีฬา	 การเล่นกฬีาท่ีต้องใช้การเคลือ่นไหวของร่างกายมอียูห่ลายชนดิ	 หลายประเภท	

ที่สามารถเลือกใช้ในการออกก�าลังกายได้	 ควรเลือกกีฬาประเภทที่ไม่มีการปะทะกันโดยตรง	 หากเลือก

กีฬาที่มีการปะทะกันโดยตรงไม่ควรเล่นอย่างหักโหม	หรือแบบแข่งขันเอาจริงเอาจังมากเกินไป	 ที่ส�าคัญ

คือถ้าเหนื่อยมากควรพักให้หายเหนื่อยก่อน	แล้วค่อยลงเล่นต่อ
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การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength training)

	 เป็นการออกก�าลังกายที่มุ่งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆ	

ของร่างกาย	 โดยวิธีให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงไปทีละกลุ่มด้วยท่าออกก�าลังกายแบบต่างๆ	 ซึ่งแต่ละท่าใช้ 

ฝึกกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม	แต่ละท่าจะใช้วิธีท�าซ�้าๆ	หลายๆ	ครั้ง	โดยอาจมีหรือไม่มีอุปกรณ์ช่วยต่างๆ	เช่น	

สปริงยืด	 ดัมเบล	 การออกก�าลังกายประเภทนี้มักใช้ไกลโคเจนเป็นแหล่งพลังงานเป็นหลัก	 ใช้ไขมันน้อย	

ฉะน้ันจึงไม่ค่อยลดไขมันในร่างกายมากนักเมื่อเทียบกับการออกก�าลังกายแบบใช้ออกซิเจน	 แต่การ 

ออกก�าลังกายนี้มีผลให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น	 กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น	 จะช่วยเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดี	

แม้ขณะนั่งอยู่เฉยๆ	หรือนอนหลับ	จึงมีส่วนช่วยรักษาน�้าหนักตัวที่ลดลงไม่ให้กลับเพิ่มขึ้นมาอีกได้

ท่าชุดการออกก�าลังกายเฉพาะส่วน

	 เพื่อลดกระชับสัดส่วนในบริเวณต่างๆ	 โดยใช้การออกก�าลังกายในระดับปานกลาง	 ตามท่าชุด 

ที่แนะน�า	 โดยในหน่ึงท่าให้เล่นเป็นเซต	 เซตละ	15-20	รอบ	 เม่ือครบเซตให้พักเป็นเวลาหนึ่งนาที 

ก่อนเริ่มเซตถัดไป	ภาพชุดการออกก�าลังกายนี้จะเป็นท่าทางการออกก�าลังกายจากภาพทางซ้ายไปขวา	

ตามระดับความยากระดับง่ายไปหายาก	ซึ่งผู้ปฎิบัติสามารถเลือกเล่นในระดับท่ีตนเองสามารถท�าได้	

หรือจากง่ายไปหายาก

ชุดการออกก�าลังกายเพื่อลดหน้าท้อง
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ชุดการออกก�าลังกายเพื่อลดเอว (ห่วงยาง)

ชุดการออกก�าลังกายเพื่อลดสะโพก
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ชุดการออกก�าลังกายเพื่อลดต้นขา

ชุดการออกก�าลังกายเพื่อลดต้นแขน
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การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (lifestyle exercise)
	 การออกก�าลังกายที่ไม่ได้มีแบบแผนที่ชัดเจน	 เน้นการเพ่ิมการออกแรงรูปแบบต่างๆ	 ในชีวิต
ประจ�าวัน	 เช่น	 การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์	 การท�างานบ้าน	 การเดินแทนการใช้รถ	 พบว่าการ
ออกก�าลังกายประเภทนี้สามารถช่วยลดน�้าหนักไม่ต่างกับการออกก�าลังกายประเภทอื่น	 และอาจมีข้อดี
กว่าที่สามารถท�าได้บ่อยๆ	และต่อเนื่องกว่า	มีค่าใช้จ่ายน้อย	และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการออกก�าลังกาย
 ค�าแนะน�าการออกก�าลังกายเพื่อลดน�้าหนักและรอบพุง
	 การเพิ่มกิจกรรมและการออกก�าลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บรโิภค	ไม่ช่วยให้น�า้หนักลดลง	ต้องท�าควบคูกั่นไปเสมอจงึจะได้ผล	และควรจดัโปรแกรมการออกก�าลงักาย
ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
	 1.	ควรเพ่ิมการออกก�าลังกายท่ีช่วยเผาผลาญไขมัน	โดยความรุนแรงระดับปานกลาง	วันละ	
30-60	นาที	อย่างน้อย	5	วันต่อสัปดาห์	การออกก�าลังกายแต่ละครั้งต่อเนื่องกันมากกว่า	30	นาทีขึ้นไป	
ถ้าน�้าหนักไม่ลดให้ค่อยๆ	เพิ่มการออกก�าลังกายให้ได้ประมาณ	วันละ	60-90	นาที	โดยเริ่มจากกิจกรรม	
หรือการออกก�าลังกายที่ถนัด	แล้วค่อยๆ	เพิ่มขึ้นทีละนิด	จนถึงเป้าหมายที่ต้องการ
	 2.	ระดับความหนักการออกก�าลังกาย	 (Intensity)	พอเหมาะ	ซึ่งในทางปฏิบัติใช้อัตราการเต้น
ของหัวใจเป็นเกณฑ์	 โดยออกก�าลงักายให้ได้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นร้อยละ	 65-75	 ของอตัราเต้นหัวใจ
สูงสุด	 การก�าหนดอัตราเต้นหัวใจระหว่างออกก�าลังกาย	 ขึ้นกับสุขภาพพื้นฐานของแต่ละคน	 ต้องมีการ
อุ่นเครื่อง	(warm	up)	ก่อนออกก�าลังกาย	และการผ่อนคลาย	(cool	down)	หลังการออกก�าลังกาย
	 3.	การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต	 เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายหรือการออกก�าลังกายที่แทรกรูปแบบการ
ออกก�าลังกายให้เป็นกิจวัตรประจ�าวัน	เช่น	การเดินแทนการขึ้นลิฟท์	การท�างานบ้านด้วยตนเอง	เป็นต้น	
สามารถเทียบได้กับการออกก�าลังกายที่มีแบบแผน
	 4.	การออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	จะช่วยควบคุมน�้าหนักและป้องกัน
ไม่ให้น�า้หนักตัวให้คงที	่ เช่น	การยกน�า้หนกั	การลกุนัง่	ซึง่ช่วยเพิม่ระดบัการเผาผลาญพลงังานของร่างกาย	
จึงช่วยป้องกันไม่ให้น�้าหนักเพิ่มกลับขึ้นมาอีก
 เทคนิคการออกก�าลังกาย
	 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการด�ารงชีวิต	เพื่อให้มีการเผาผลาญแคลอรี่ง่ายๆ	ได้หลายวิธี
	 1.	ก�าหนดระยะห่างในการจอดรถจากสถานท่ีเป้าหมาย	อาท	ิทีจ่อดรถแหล่งช้อปป้ิงหรอืทีท่�างาน
	 2.	ก�าหนดปริมาณอาหารที่สมดุลกับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน
	 3.	เลือกเล่นเกมส์ที่มีการเผาผลาญพลังงาน	แล้วก�าหนดเป็นกิจกรรมประจ�ากลุ่ม
	 4.	ท�างานบ้านแทนการใช้เครื่องอ�านวยความสะดวก	เช่น	ตัดหญ้า	ซักผ้า	ถูบ้าน	เป็นต้น
	 5.	การออกก�าลังกายไม่จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรือเข้าฟิตเนส	 แค่ออกแรงเพิ่มมากขึ้นหรือ 
ท�างานบ้านเป็นเวลานานๆ	จนถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้
	 6.	วางแผนการออกก�าลังกายล่วงหน้า	ท�าปฏิทินเตือนใจ	หรือหาเพื่อน/กลุ่ม
	 7.	พยายามออกก�าลังกายเป็นประจ�าในช่วงแรก	เพื่อให้ร่างกายเกิดความเคยชิน
	 8.	อย่าลืมควบคุมอาหารระหว่างออกก�าลังกาย	เพราะการทานเพิม่จะไม่เกดิการขาดดลุพลงังาน
	 9.	หากมปัีญหาเกีย่วกบัสขุภาพกส็ามารถออกก�าลังกายได้	 แต่ต้องมกีารเตรยีมตวัและเลอืกการ
ออกก�าลังกายที่เหมาะสม	โดยเฉพาะผู้ที่มีน�้าหนักมาก	มักมีปัญหาด้านหัวเข่าหรือหลัง	ควรหลีกเลี่ยง 
การรับน�้าหนัก
	 10.	สร้างสิ่งเตือนใจ	จัดวางอุปกรณ์ออกก�าลัง	หรือชุดออกก�าลังกายในที่สังเกตง่าย
	 11.	 ไม่ควรออกก�าลังกายอย่างหักโหมในช่วงแรก	 เพราะร่างกายยังไม่ได้ปรับสภาพ	 ท�าให้อาจ

ท้อหรืออาจเกิดการบาดเจ็บ
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 ข้อจ�ากัดของการออกก�าลังกาย

	 การเผาผลาญพลังงานเป็นวิธีการเพื่อการควบคุมน�้าหนัก	 ซึ่งเป็นเพียงหลักการทางกายภาพ	

โดยในการศึกษาในผู้ชายที่มีการออกก�าลังกายเป็นเวลา	 1	 ชั่วโมงต่อวันที่ระดับความหนักร้อยละ	 75	

ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด	 จะมีการใช้พลังงานประมาณ	 700	 กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง	 ดังนั้นสมดุล

พลังงานในหนึ่งวันควรเหมาะสมทั้งการบริโภคอาหารเข้าไปและการใช้พลังงาน	 จากกิจวัตรประจ�าวัน

และการออกก�าลงักาย	ซึง่การลดน�า้หนกัจ�าเป็นต้องควบคมุสมดุลพลงังานเข้าและออกให้อยูใ่นสภาพเข้า 

น้อยกว่าออก	 อย่างไรก็ตาม	 ระดับของการขาดดุลพลังงานที่เหมาะสมในแต่ละคน	 อาจมีข้อจ�ากัด	 อาทิ	

สภาพกล้ามเนือ้และกระดกู	หรือความเสีย่งของอนัตรายต่างๆ	เช่น	ปัจจยัเสีย่งจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด	

จงึควรมกีารทดสอบ	คดักรอง	และประเมินประสทิธภิาพการออกก�าลงักายก่อนเสมอ	ในผูห้ญงิจะใช้เวลา

มากกว่าผู้ชายเพื่อให้ขาดดุลแคลอรี่	 เน่ืองจากผู้หญิงมีระดับการเผาพลาญพลังงานขณะพักที่น้อยกว่า

และกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันมีการใช้พลังงานน้อยกว่าผู้ชาย	 ส�าหรับผู้ที่สามารถออกก�าลังกายได้ตาม

ค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด	จะเป็นกุญแจส�าคัญที่จะช่วยให้การลดน�้าหนักประสบความส�าเร็จ

ตัวอย่าง นาฬิกาชีวิตส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ช่วงเวลา กิจกรรม ตัวอย่างวิธีการเพิ่มกิจกรรมทางกาย

05.30-07.30 น. ตื่นนอน
ท�าภารกิจส่วนตัว

ท�ากิจกรรมทางกายตามความสนใจ	เช่น	วิ่ง	เล่นโยคะ
ร�ามวยจีน

07.30-08.30 น. เดินทางไปที่ท�างาน เดิน/ปั่นจักรยาน	หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ

08.30-12.00 น. ท�างาน พยายามปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การท�างาน	
เช่น	 ปรับระดับเก้าอี้ให้พอดีกับความสูงของโต๊ะท�างาน	 
ปรบัระยะห่างระหว่างคอมพวิเต่อร์กบัสายตา	และในระหว่าง
ทีน่ัง่ท�างาน	 ต้องมีการเปล่ียนอริยิาบถบ่อยๆ	 ด้วยการลุกยนื	
เดินไปเข้าห้องน�้าหรือยืดเหยียดร่างกาย	ทุกๆ	2	ชั่วโมง

12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร
กลางวัน

เดินหรือพักยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

13.00-14.30 น. ท�างาน ลุกเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ

14.30-14.45 น. พักดื่มน�้า	เข้าห้องน�้า เดิน	หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

14.45-16.30 น. ท�างาน ลุกเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ

16.30-17.30 น. เดินทางกลับบ้าน เดิน	ปั่นจักรยานหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ

17.30-20.30 น. ท�ากิจกรรมทางกาย
ตามความสนใจ

วิ่ง	 ปั่นจักรยาน	 ท�างานบ้าน	 เล่นกับลูกรับประทานอาหาร	
ท�าภารกิจส่วนตัว

20.30-22.00 น. พักผ่อน หรือท�ากิจกรรมเบาๆ	 เช่น	สวดมนต์	อ่านหนังสือ	ฟังเพลง	
เล่านิทานให้ลูกฟัง

22.00 น. นอนหลับ -

	 ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างกิจกรรมเพื่อให้มีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ	สามารถ 

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงวัยและบริบทชีวิตประจ�าวัน
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ตัวอย่างการยืดกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อคอ (ยื่นคอ)

การปฏิบัติ		 -	ค่อยๆ	ยื่นคอไปด้านหน้า	ไม่ก้มหน้าจนรู้สึกตึงบริเวณล�าคอ

	 	 -	ล�าตัวตรง	ไม่เอียงหรือโน้มไปด้านหน้า

	 	 -	ค้างไว	้15	วินาที	ไม่กลั้นลมหายใจ

กล้ามเนื้อคอด้านข้าง (เอียงคอ)

การปฏิบัติ	 -	ค่อยๆ	เอียงคอลงมาด้านข้างเข้าหาหัวไหล่	จนรู้สึกตึง

	 	 	 บริเวณล�าคอด้านข้างด้านตรงข้ามข้างที่เอียง

	 	 -	ล�าตัวตรง	ไม่เอียงไปตามทิศทางของล�าคอ

	 	 -	ค้างไว้	15	วินาที	ไม่กลั้นลมหายใจ	แล้วสลับปฏิบัติด้านตรงข้าม

กล้ามเนื้อคอด้านหลัง (ก้มคอ)

การปฏิบัติ  -	ค่อยๆ	ก้มคอลงเข้าหาล�าตวั	จนรูส้กึตงึบรเิวณล�าคอล�าตวัด้านหลงั

	 	 -	ล�าตัวตรง	ไม่เอียงหรือโน้มไปด้านหน้า

	 	 -	ค้างไว	้15	วินาที	ไม่กลั้นลมหายใจ

กล้ามเนื้อขาด้านหน้า

การปฏิบัติ 	 -	งอเข่าข้างซ้ายไปด้านหลัง	เข่าชี้ลงพื้น	ขาด้านบนอยู่แนวเดียวกับ 

	 	 	 ล�าตัว

	 	 -	ใช้มอืขวาจบับรเิวณปลายเท้าซ้าย	 แล้วค่อยๆ	ออกแรงดนัปลายเท้า 

	 	 	 เข้าหาล�าตัว	จนรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหน้า

	 	 -	ค้างไว	้ 15	 วินาที	 ไม่กลั้นลมหายใจแล้วสลับปฏิบัติด้านตรงข้าม 

กล้ามเนื้อหัวไหล่

การปฏิบัติ 	 -	เหยียดแขนซ้ายตรงไปทางขวาของล�าตัว

	 	 -	งอแขนขวารบัแขนซ้ายตรงข้อศอกแล้วออกแรงดนัแขนซ้ายเข้าหา 

	 	 	 ล�าตัวให้มากที่สุด	จนรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่

	 	 -	ค้างไว้	 15	 วินาที	 ไม่กลั้นลมหายใจแล้วสลับปฏิบัติด้านตรงข้าม 

กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง

การปฏิบัติ 	 -	ยกแขนข้างทีต้่องการยดืเหยยีดข้ึนแล้วพบัศอกลง	 ให้มืออยูบ่รเิวณ 

	 	 	 หลัง

	 	 -	มืออีกด้านหนึ่งจับศอกของแขนที่ต้องการยืดเหยียดแล้วออกแรง 

	 	 	 ดึงศอกไปทางด้านหลัง	จนรู้สึกตึงบริเวณต้น	แขนด้านหลัง

	 	 -	ค้างไว้	15	วินาที	ไม่กลั้นลมหายใจ	แล้วสลับปฏิบัติด้านตรงข้าม
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กล้ามเนื้อแขนส่วนปลายด้านนอก

การปฏิบัติ	 -	ยืดแขนซ้ายตรงไปด้านหน้า	คว�่ามือลงแล้วงอมือ

	 	 -	วางมอืขวาไว้ทีห่ลงัมอืซ้ายแล้วออกแรงดนัมอืซ้ายเข้าหาข้อมอื 

	 	 	 ให้ได้มากที่สุด	จนรู้สึกตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อแขนส่วนปลาย 

	 	 	 ด้านนอก

	 	 -	ค้างไว้	 15	 วินาที	 ไม่กล้ันลมหายใจ	 แล้วสลับปฏิบัติด้าน 

	 	 	 ตรงข้าม

กล้ามเนื้อแขนส่วนปลายด้านใน

การปฏิบัติ -	ยืดแขนซ้ายตรงไปด้านหน้า	 พลกิแขนและฝ่ามอืหงายข้ึน	 แล้ว 

	 	 	 งอมือ

	 	 -	วางมือขวาไว้ที่ฝ่ามือซ้ายแล้วออกแรงดันมือซ้ายเข้าหาข้อมือ 

	 	 	 ให้ได้มากที่สุด	 จนรู้สึกตึงที่บริเวณกล้ามเนื้อแขน	 ส่วนปลาย 

	 	 	 ด้านใน

	 	 -	ค้างไว้	 15	 วินาที	 ไม่กลั้นลมหายใจ	แล้วสลับปฏิบัติด้าน 

	 	 	 ตรงข้าม

กล้ามเนื้อหน้าอกและหัวไหล่ด้านหน้า

การปฏิบัติ  -	ประสานมือทั้งสองข้าง	พร้อมบิดออก	ยืดอก	และเหยียดแขน 

	 	 	 ไปด้านหลังจนรู้สึกตึงบริเวณหน้าอกและหัวไหล่ด้านหน้า

	 	 -	ล�าตัวตรง	ไม่เอียงหรือโน้มไปด้านหน้า

	 	 -	ค้างไว	้15	วินาที	ไม่กลั้นลมหายใจ

กล้ามเนื้อท้องและล�าตัว

การปฏิบัติ -	 ประสานมือทัง้สองข้าง	พร้อมบิดออกและยกแขนข้ึนเหนอืศรีษะ 

	 	 	 จนรู้สึกตึงบริเวณท้องและล�าตัว

	 	 -	ค้างไว	้15	วินาที	ไม่กลั้นลมหายใจ

กล้ามเนื้อล�าตัวด้านข้าง

การปฏิบัติ  -	ยืนแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อย

	 	 -	ค่อยๆ	โน้มตวัไปด้านข้าง	มอืด้านขวาขนานไปกบัล�าตวั	หนัหน้า 

	 	 	 ตรง	เท้าแตะพื้น	โน้มตัวไปด้านข้างให้ได้มากที่สุด	จนรู้สึกตึง 

	 	 	 บริเวณด้านข้างล�าตัว

	 	 -	ค้างไว้	15	วนิาท	ีไม่กลัน้ลมหายใจ	แล้วสลบัปฏบัิตด้ิานตรงข้าม

กล้ามเนื้อหลัง

การปฏิบัติ 	 -	ยืนแยกเท้าออกจากกัน	ระยะไม่เกินหัวไหล่ของตนเอง

	 	 -	ค่อยๆ	โน้มตัวไปข้างหน้า	พร้อมเหยียด	โน้มตัวให้ได้มากที่สุด

	 	 	 จนรู้สึกตึงบริเวณหลัง

	 	 -	ไม่งอเข่าในขณะที่ท�า

	 	 -	ค้างไว	้15	วินาท	ีไม่กลั้นลมหายใจ
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ตัวอย่างการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

	 เพือ่ให้กล้ามเนือ้มคีวามแขง็แรงพร้อมส�าหรบัการใช้งาน	ควรมกีารสร้างความแขง็แรงของกล้ามเนือ้

แต่ละมัด	ดังต่อไปนี้

ดันพื้น (กล้ามเนื้ออก และแขน)

การปฏิบัติ 	 -	นอนคว�่า	ราบกับพ้ืนล�าตัวตรง	มือท้ังสองข้างวาง 

	 	 	 อยู ่แนวเดียวกับไหล่	 ปลายนิ้วมือชี้ไปด้านหน้า	 

	 	 	 ตั้งปลายเท้าขึ้น

	 	 -	ออกแรงเหยียดแขนจนเกือบสุด

	 	 -	ยกล�าตัวขึ้นโดยใช้ล�าตัวเป็นแนวตรง

	 	 -	กลับสู่ท่าเตรียม	แต่ล�าตัวไม่สัมผัสพื้น

	 	 -	ปฏิบัติ	12-15	ครั้งต่อเซ็ต

บริหารหน้าท้องและขา (กล้ามเนื้อท้องด้านข้าง)

การปฏิบัติ		 -	นั่งกับพื้น	มือทั้งสองข้าง	แตะใบหู

	 	 -	ยกเข่าขวาข้ึนพร้อมกับบิดล�าตัวไปทางด้านขวา	 

	 	 	 โดยที่ข้อศอกซ้ายชนกับเข่าขวา

	 	 -	แล้วสลับปฏิบัติด้านตรงข้าม

	 	 -	ปฏิบัต	ิ12-15	ครั้งต่อเซ็ต

นอนหงายยกลาตัว (กล้ามเนื้อหน้าท้อง)

การปฏิบัติ  -	นอนหงายราบกับพ้ืน	ชันเข่า	45	องศา	มอืทัง้สองข้าง 

	 	 	 แตะใบหู

	 	 -	ยกล�าตัวขึ้น	 ให้ไหล่พ้นพื้นประมาณ	 30-45	 องศา	 

	 	 	 หรือเท่าที่สามารถท�าได้

	 	 -	ลดล�าตัวลง	กลับสู่ท่าเริ่มต้น

	 	 -	ปฏิบัต	ิ12-15	ครั้งต่อเซ็ต

นอนหงายยกสะโพก (กล้ามเนื้อหลัง)

การปฏิบัติ  -	นอนหงายราบกับพ้ืน	ชันเข่า	45	องศา	มอืทัง้สองข้าง 

   ชิดล�าตัว	วางขนานกับพื้น

	 	 -	ยกล�าตัวและก้นขึ้น	30-45	องศาหรือเท่าที่สามารถ 

	 	 	 ท�าได	้ค้างไว้	15	วินาที

เตะขาไปด้านหน้า (กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า)

การปฏิบัติ  -	นั่งครึ่งเก้าอี้	 ล�าตัวตั้งตรง	 มือทั้งสองข้างจับเก้าอี ้

	 	 	 ไว้ให้แน่น

	 	 -	ยกเท้าซ้ายข้ึน	พร้อมกับเหยียดขาไปด้านหน้าจน 

	 	 	 เกือบสุด

	 	 -	ลดขาลง	กลับสู่ท่าเริ่มต้น	โดยที่เท้าไม่แตะพื้น

	 	 -	ปฏิบัติต่อเนื่อง	12-15	ครั้งต่อเซ็ต
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ยืนย่อเข่า (กล้ามเนื้อต้นขา)

การปฏิบัติ 	 -	ยนืตรง	แยกเท้าให้ขนาดกับหวัไหล่หลังตรง	หน้าตรง 

	 	 	 มือทั้งสองข้างประสานกัน

	 	 -	งอสะโพก	โน้มล�าตัวมาด้านหน้าเล็กน้อย

	 	 -	ย่อเข่าลงช้าๆ	ไม่ให้เข่าเลยปลายเท้า

	 	 -	เหยียดเข่าขึ้น	กลับสู่ท่าเริ่มต้น

	 	 -	ปฏิบัต	ิ12-15	ครั้งต่อเซ็ต

ยกน�้าหนักด้วยดัมเบล หรือขวดน้า (กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า)

การปฏิบัติ  -	ยืนแยกเท้าประมาณช่วงไหล่	ย่อเข่าลงเล็กน้อย	มือ 

	 	 	 ทั้งสองข้างถือดัมเบลหรือขวดน�้าเหยียดแขนตรง 

	 	 	 ชิดล�าตัว

	 	 -	ยกแขนทั้งสองไปทางด้านหน้าจนถึงระดับไหล่

	 	 -	ลดแขนลง	กลับสู่ท่าเริ่มต้น

	 	 -	ปฏิบัติ	12-15	ครั้งต่อเซ็ต

ยกน�้าหนักด้วยดัมเบล หรือขวดน�้า (กล้ามเนื้อหัวไหล่)

การปฏิบัติ	 -	ยืนแยกเท้าประมาณช่วงไหล	่ย่อเข่าลงเล็กน้อย	มือ 

	 	 	 ทั้งสองข้างถือดัมเบลหรือขวดน�า้

	 	 -	ยกแขนขึ้นให้ข้อศอกขนานกับหัวไหล่

	 	 -	เหยียดขึ้นเหนือศีรษะ	จนเกือบสุดแขน

	 	 -	ลดแขนลง	กลับสู่ท่าเริ่มต้น

	 	 -	ปฏิบัติ	12-15	ครั้งต่อเซ็ต

ยกน�้าหนักด้วยดัมเบล หรือขวดน�า้ (กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง)

การปฏิบัติ 	 -	ยืนแยกเท้าประมาณช่วงไหล	่ ล�าตัวตรง	 หน้าตรง 

	 	 	 มือขวาถือดัมเบล	หรือขวดน�้า

	 	 -	ยกแขนข้ึน	แขนท่อนบนชดิใบหูหรอือยูใ่นแนวเดยีวกบั 

   ศีรษะ	 พบัศอกลงให้ดัมเบลหรอืขวดน�า้อยูก่ลางหลัง 

	 	 	 มือซ้ายจับประคองที่ศอกขวา

	 	 -	เหยยีดแขนยกดมัเบลหรือขวดน�า้ขึน้จนเกือบสดุแขน

	 	 -	ลดแขนลง	กลับสู่ท่าเริ่มต้น

	 	 -	ปฏิบัต	ิ12-15	ครั้งต่อเซ็ต
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แนวทางการจัดกิจกรรมทางกายให้ปลอดภัย

	 1.	ประเมนิความพร้อมร่างกายของตนเองก่อนมีกจิกรรมทางกายปัจจยัเสีย่งต�า่ยๆ	 เช่น	 โรคหวัใจ	

หอบหืด	 ความดันโลหิตสูง	 หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นขณะมีกิจกรรมทางกาย	 เช่น	 แน่นหน้าอก	 หายใจ 

ไม่ออก	วิงเวียน	กล้ามเนื้ออักเสบ	ปวดตามกระดูก	และข้อต่อ	หากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ที่จะมีกิจกรรมทางกาย

	 2.	เริ่มต้นจากเบาไปหนัก	 ช้าไปเร็ว	 และค่อยเพิ่มความหนักจนถึงระดับปานกลาง	 และระดับ

หนักมากตามล�าดับ	 โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างต่อเนื่องมาก่อน	

ควรเริ่มต้นจากการมีกิจกรรมทางกายในกิจวัตรประจ�าวัน

	 3.	อบอุ่นร่างกาย	 ยืดเหยียด	 (Warm	 up)	 และคลายอุ่น	 (Cool	 down)	 ก่อนและหลังการมี

กิจกรรมทางกายระดับปานกลางและหนักทุกครั้ง

	 4.	จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการมีกิจกรรมทางกายเพ่ือเพิ่มโอกาสการเคลื่อนไหว 

ร่างกายในสถานทีท่�างานให้มากทีส่ดุเท่าทีส่ามารถท�าได้	และเพือ่หลกีเลีย่งท่าทางทีไ่ม่เป็นธรรมชาต	ิหรอื 

ท่าทางที่อาจท�าให้เกิดการเจ็บป่วย	เช่น	จัดโต๊ะท�างานให้สามารถยืนท�างานได้	เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ในการนั่งท�างานนานๆ

	 5.	ควรมีกิจกรรมทางกายในสภาพอากาศที่เหมาะสม	หลีกเลี่ยงอากาศหนาวจัด	หรือร้อนจัดมี

แสงแดดมากๆ	ซึ่งหากร่างกายได้รับความร้อนควรหยุดท�ากิจกรรมทันที	และไปพักในอากาศที่เย็นกว่า

	 6.	ดืม่น�า้เปล่าทีส่ะอาดทลีะน้อยแต่บ่อยคร้ัง	เพือ่ทดแทนน�า้ท่ีสญูเสยีไป	โดยด่ืมได้ทัง้ก่อน	ระหว่าง	

และหลังจากมีกิจกรรมทางกาย	โดยระหว่างมีกิจกรรมทางกายติดต่อกัน	ควรพักดื่มน�้าทุกๆ	15-20	นาที	

หรือใช้วิธีการจิบน้อยๆ	แต่บ่อยครั้ง	ทั้งนี้ในกรณีที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนว่าก�าลังขาดน�้า	 เช่น	คอแห้ง	

น�้าลายเหนียว	ก็ควรพัก	หยุดการท�ากิจกรรม	แล้วดื่มน�้าเพิ่มเติม	 2-3	อึก	 และกรณีที่ท�ากิจกรรมระดับ 

หนักและสญูเสยีเหงือ่มาก	(ท�ากจิกรรมทางกายมากกว่า	1	ชัว่โมง)	อาจดืม่น�า้เกลอืแร่เสรมิได้	เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เหนื่อยอ่อนแรง
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แนวทางการส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางกาย

ส�าหรับผู้ใหญ่ ในสถานที่ท�างานและชุมชน

	 สถานที่ท� างาน	 หรือสถาน-

ประกอบการ	 สามารถสนับสนุนการเพิ่ม

ระดับกิจกรรมทางกายในระหว่างการ

ท�างาน	และลดพฤติกรรมเนือยนิ่งได้เป็น

อย่างดี	การด�าเนินการท่ีส�าคัญต้องอาศัย

นโยบายผู้บรหิารในการเป็นต้นแบบ	การจัด

สภาพแวดล้อมและกจิกรรมจงูใจพนกังาน	

ดังนี้

	 1.	สร้างนโยบายจูงใจหรือสวัสดิการเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกาย	โดยให้ผู้บริหารระดับสูง 

เป็นต้นแบบผู้น�ากิจกรรมทางกาย	และเชิญชวนพนักงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง

	 2.	จัดกิจกรรมขยับร่างกายก่อนหรือหลังท�างาน	 และทุกๆ	 2	 ชั่วโมง	 ด้วยการน�ายืดเหยียด 

ร่างกายสั้นๆ	หรือเดินประมาณ	3-5	นาที

	 3.	ส่งเสรมิให้มีการจัดกลุม่หรือชมรมออกก�าลงักายตามความสนใจของพนกังาน	 ควรให้พนกังาน

มีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการเอง	แต่ให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ	สถานท่ี	 และ

อุปกรณ์

	 4.	จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	เช่น	ห้องอาบน�้า	ลู่วิ่ง	โต๊ะปิงปอง	

จุดจอดจักรยานที่ปลอดภัย	โต๊ะท�างานแบบยืน	เก้าอี้ลูกบอล

	 5.	รณรงค์การมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง	 เช่น	 เดินทางมาด้วยการเดิน	 ปั่นจักรยานหรือใช้ 

รถสาธารณะ	การใช้บันได	เดินหรือวิ่งส่งเอกสาร

ตัวอย่าง กิจกรรมในสถานที่ท�างาน
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แนวทางการจัดกิจกรรมทางกายในชุมชน

	 ชุมชน	 มีความส�าคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางกาย	 ในทุกกลุ่มประชากรรูปแบบ

กิจกรรมในพื้นที่ชุมชนสามารถเอื้อได้ต่อทุกประเภทกิจกรรมทางกาย	คือ	กิจกรรมทางกายในการท�างาน	

การคมนาคม	 และนันทนาการ	 หัวใจส�าคัญ	 คือ	 การจัดสรรพื้นที่ให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	 และ

สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการร่วมออกแบบ	ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน	ดังนี้

	 1.	จัดสถานที่หรือพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่สะดวกต่อการเดินทางของประชาชน	 เช่น	 ลาน

ประชาคม	สวนสาธารณะชมุชน	ให้มสีิง่อ�านวยความสะดวกพ้ืนฐานเพยีงพอ	ได้แก่	มห้ีองน�า้	สาธารณปูโภค	

น�้าประปา	ไฟฟ้าที่เพียงพอ

	 2.	จัดอุปกรณ์หรือกิจกรรมอย่างเพียงพอ	กิจกรรมควรพิจารณาว่าครอบคลุมการใช้งานส�าหรับ

ประชาชนทุกกลุ่มวัยในหลากหลายรูปแบบ	อาจเป็นเกม	การละเล่นทั่วไป	การเต้นร�า	การออกก�าลังกาย	

หรือกีฬา

	 3.	ส่งเสริมให้มีการจัดกลุ่มหรือชมรมออกก�าลังกายในชุมชน	ตามความสนใจของประชาชน	

เพื่อให้เกิดการใช้งานและการร่วมดูแลพื้นที่อย่างยั่งยืน

	 4.	พัฒนาสิง่แวดล้อมให้มคีวามปลอดภยั	สวยงาม	และมกีารดแูลรกัษาอย่างต่อเนือ่ง	 เช่น	ระบบ 

รักษาความปลอดภัย	กล้องวงจรปิด	มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	มีการตั้งงบประมาณในการดูแล

	 5.	จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการคมนาคมในระยะสั้น	 (ประมาณ	1-3	 กิโลเมตร)	 โดยใช้การเดิน	

หรือการปั่นจักรยาน	 เช่น	 ทางเท้าที่เรียบเสมอกัน	 การจัดต้นไม้ให้ร่มเงาในเส้นทางไปยังสถานที่ส�าคัญ

ของชุมชน	การแบ่งเลนเพื่อการเดินหรือการปั่นจักรยาน	เป็นต้น

	 6.	รณรงค์สื่อสารให้ตระหนักถึงความส�าคัญของกิจกรรมทางกายผ่านการสร้างบุคคลต้นแบบ
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ตัวอย่าง กิจกรรมในชุมชน
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อาหาร

จานอาหารสุขภาพ (แหล่งข้อมูล	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข)

	 จานอาหารสุขภาพหรือที่รู้จักกันคือ	เมนู	2:1:1	

คือการแบ่งจานอาหารออกเป็น	 4	 ส่วนเท่าๆ	 กัน	 โดย 

2	 ส่วน	 หรือครึ่งหนึ่งของจานเป็นผักชนิดต่างๆ	 ผักสด

หรือผักสุก	 มากกว่า	 2	 ชนิดขึ้นไปอีก	 1	 ส่วนของจาน

เป็นกลุ่มข้าว	แป้ง	ซึ่งควรเลือกกินข้าว	แป้งที่ไม่ขัดส	ีเช่น	

ข้าวกล้อง	 หรือข้าวซ้อมมือ	 และอีก	 1	 ส่วนของจานที่

เหลือ	 เป็นกลุ่มอาหารเน้ือสัตว์ที่มีไขมันต�่า	 ไม่ติดหนัง 

ไม่ติดมัน	 เนื้อปลา	อาหารทะเลสลับกันไปกับเนื้อสัตว์

ชนิดอื่น	ถั่วเมล็ดแห้ง	และผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง

ธงโภชนาการ	(แหล่งข้อมูล	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข)

	 ในธงโภชนาการ	ระบชุนิดและปรมิาณอาหารท่ีคนไทยควรกินใน	1	วนั	ส�าหรบัเดก็อาย	ุ6	ปีข้ึนไป	
ถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	(ข้าว/แป้ง	เนื้อสัตว์	ผัก/ผลไม้)
	 โดยแบ่งตามการใช้พลังงานเป็น	3	ระดับ	คือ	1,600	2,000	และ	2,400	กิโลแคลอรี่
 ● วัยเด็ก	6-13	ปี	หญิงวัยท�างาน	25-60	ป	ีผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไป	ต้องการพลังงานเฉลี่ยวันละ	 
	 	 1,600	kcal.
 ● วัยรุ่น	ชาย	หญิง	14-25	ปี	ต้องการพลังงานเฉลี่ยวันละ	2,000	kcal.

 ● ชาย	หญิง	ที่ใช้แรงงานมาก	ต้องการพลังงานเฉลี่ยวันละ	2,400	kcal.

พลังงาน

1,600 
kcal.

2,000 
kcal.

2,400 
kcal.

กลุ่มอาหาร หน่วยวัด
เด็กอายุ 
6-13 ปี 
หญิง

วัยท�างาน 
25-60 ปี
ผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป

วัยรุ่น 
14-25 ปี 

ชาย
วัยท�างาน 
25-60 ปี

ผูใ้ช้พลงังาน
มากๆ เช่น 
เกษตรกร 

ผู้ใช้
แรงงาน 
นักกีฬา 
เป็นต้น

ข้าว-แป้ง ทัพพี 8 10 12

ผัก ทัพพี 4	(6) 5 6

ผลไม้ ส่วน 3	(4) 4 5

เนื้อสัตว์ ช้อนโต๊ะ 6 9 12

นม แก้ว 2	(1) 1 1

น�า้มัน	น�้าตาล
เกลือ

ช้อนชา
อาหารแลกเปลี่ยน

	 อาหารแลกเปลี่ยน	 คือ	 การก�าหนดอาหารเป็น	 1	 ส่วน	 ที่มีพลังงานเท่ากัน	 โดยแบ่งอาหาร 
ออกเป็นหมวดหมู่	 เพื่อใช้ในการค�านวณและจัดสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล	 และสามารถ
เลือกรับประทานอาหารสลับหมุนเวียนกันได้หลากหลายชนิดง่ายขึ้น

ใช้แต่น้อยเท่าที่จ�าเป็น
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หมวดเนื้อสัตว์
 ประเภท เนื้อสัตว์สุก 1 ส่วน พลังงาน ชนิดเนื้อสัตว์
1) ไขมันต�่ามาก	 30	กรัม	(2	ช้อนโต๊ะ)	 35	กิโลแคลอรี่	 ปลาช่อน	ปลาตาเดียวปลาเก๋า	ปลาทู 
	 	 	 	 ปลาหางเหลอืง	เนือ้ปูทะเล	กุ้งฝอย	สันในไก่	 
	 	 	 	 อกไก่ไก่อ่อน	กุ้งทะเล

2) ไขมันต�่า	 30	กรัม	(2	ช้อนโต๊ะ)	 50	กิโลแคลอรี่	 เป็ดย่างไม่มีหนังนมถั่วเหลืองไม่หวาน	 
	 	 	 	 240	มล.	ไก่อ่อน-ปีกไก่อ่อน-เน้ือต้นขา 
	 	 	 	 น่อง	ไก่อ่อน-เนื้อ

3) ไขมันปานกลาง	 30	กรัม	(2	ช้อนโต๊ะ)	 75	กิโลแคลอรี่	 เนื้อหมูป่า	หมูย่างไม่มีหนังซี่โครงหมูไม่มี 
	 	 	 	 มนั	เต้าหู้แขง็	ไข่เป็ด	ไข่ไก่	เป็ดเนือ้ไม่มหีนงั

4) ไขมันสูง	 30	กรัม	(2	ช้อนโต๊ะ)	 100	กิโลแคลอรี่	ปลาสวาย	หมูแผ่น	หนังหมู	เนื้อวัวติดมัน 
	 	 	 	 กุนเชียง	 หมูยอ	 แฮม	 แหนม	หมูบด	 
	 	 	 	 ไส้กรอกหมู/ไก่
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หมวดนม

    นม 1 ส่วน        พลังงาน                    ชนิดนม

นม	240	มล.	หรือ	 90-150	กิโลแคลอรี่	 นมสด	240	มล.	นมพร่องมันเนย	240	มล

นม	1	ถ้วยตวง	 	 นมไม่มีไขมัน	240	มล.

	 	 นมผง	4	ช้อนโต๊ะ	นมผงไม่มีไขมัน	4	ช้อนโต๊ะ

ข้อควรระวัง

 ●	 นมและผลิตภัณฑ์ของนมไขมันเต็มส่วนจะมีไขมันอิ่มตัวและโคเรสเตอรอล	 ดังนั้นผู้ที่มีระดับ 

	 	 โคเรสเตอรอลในเลือดสูงควรเลือกชนิดพร่องมันเนย	หรือขาดมันเนย

 ●	 นมที่มีการปรุงแต่งทุกชนิด	 เช่น	 ชนิดหวาน	 นมรสสตรอเบอรี่	 หรือรสช็อคโกแลต	 รวมทั้ง 

	 	 นมเสริมน�้าผลไม้ทุกชนิด	มีปริมาณน�้าตาลสูง	ควรหลีกเลี่ยง

หมวดไขมันหรือน�้ามัน

ไขมัน 1 ส่วน คือไขมันหรือน�้ามันที่มีน�้าหนัก	5	กรัม	หรือ	1	ช้อนชา	ให้พลังงาน	45	กิโลแคลอรี่

                ประเภท                    ชนิดไขมันหรือน�า้มัน

1) ไขมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว	 น�า้มันมะกอก	1	ช้อนชา	น�า้มันร�าข้าว	 1	ช้อนชา	น�้ามัน 

 ต�าแหน่งเดียว	 ถั่วลิสง	1ช้อนชา	 เนยถั่วลิสง	1	ช้อนชา	ถั่วลิสง	10	 เม็ด	 

	 	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์	6	เม็ด

2) ไขมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว น�า้มนัถัว่เหลอืง	1	ช้อนชา	น�า้มนัดอกทานตะวนั	1	ช้อนชา 

 หลายต�าแหน่ง	 มายองเนส	1	ช้อนชา	น�้าสลัด	1	ช้อนโต๊ะ	เม็ดฟักทอง 

	 	 1	ช้อนโต๊ะ

3) กลุ่มไขมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัว	 น�า้มันหมู	1	ช้อนชา	น�้ามันไก่	1	ช้อนชา	เบคอน	1	ชิ้น

	 	 เนยขาว	1	ช้อนชา	เนยสด	1	ช้อนชา	ครมีนมสด	2	ช้อนโต๊ะ
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หมวดข้าว-แป้ง

ข้าว-แป้ง 1 ส่วน     พลังงาน               ชนิดข้าว-แป้ง

	 80	กิโลแคลอรี่	 ข้าวสวย	1	ทัพพี	ข้าวซ้อมมือ	1	ทัพพี

	 	 ขนมจีน	1	จับ	ข้าวเหนียวสุก	1/2	ทัพพี

	 	 ก๋วยเตี๋ยวลวก	9	ช้อนโต๊ะ	บะหมี่ลวก	1	ก้อน

	 	 ขนมปังโฮลวีท	1	แผ่น
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หมวดผัก

ประเภท              ผัก 1 ส่วน                         ชนิดผัก

				ก	 ผักสุก	50-70	กรัม	(1	ทัพพี)	หรือ	 ผักกาดขาว	ผักกาดสลัด	ผักบุ้งไฟแดง	ผักแว่น

	 ผักดิบ	70-100	กรัม	(2	ทัพพี)	 ผักกาดเขียว	 สายบัว	 ยอดพักทองอ่อน	 ใบโหระพา	 

	 	 กะหล�า่ปล	ีดอกกะหล�า่	มะเขือเทศ	แตงกวา	ขมิน้ขาว

	 	 ฟักเขียว	พริกหยวก	ตั้งโอ๋

				ข	 ผักสุก	50-70	กรัม	(1	ทัพพี)	หรือ	 พักทอง	หอมหัวใหญ่	 ผักหวาน	ถั่วลันเตา	ถั่วพู 

	 ผักดิบ	70-100	กรัม	(2	ทัพพี)	 ดอกขจร	ยอดแค	ใบยอ	รากบัว	ข ้าวโพดอ่อน 

	 	 มะระจีน	มะละกอดิบ
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หมวดผลไม้

ผลไม้ 1 ส่วน พลังงาน ชนิดผลไม้

	 60	กิโลแคลอรี่	 กล้วยน�า้ว้า	1	ผลกลาง	กล้วยไข่	1	ผลกลาง

	 	 กล้วยหอม	½	ผล	กล้วยหักมุก	½	ผล	ขนุน	2	ยวงกลาง

	 	 เงาะ	4	ผล	ชมพู่	3	ผล	แตงโม	10	ชิ้นค�า

	 	 มะละกอสุก	3-4	ชิ้น	ส้มโอ	2	กลีบใหญ	่ทุเรียน	1	เม็ดเล็ก

	 	 น้อยหน่า	½	ผลใหญ่	ฝรั่ง	½	ลูก	แคนตาลูป	4	ชิ้น
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การค�านวณปริมาณแคลอรี่ในอาหาร
(แหล่งข้อมูล	นพ.ชลทิศ	อุไรฤกษ์กุลกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข)

	 การค�านวณปรมิาณแคลอรีใ่นอาหาร	เป็นเครือ่งมอือย่างง่ายเพือ่ให้ประชาชนเกดิความเข้าใจว่า	
ปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นจ�านวนเท่าไร	และมีสัดส่วนเท่าไร	หลักคือการแบ่งอาหารที่ 
รับประทานออกเป็นกลุ่มใหญ่	ดังนี้

กลุ่มอาหาร หน่วยวัด พลังงาน
(กิโลแคลอรี่)

1. ข้าว แป้ง
	 (เผือก	มัน	อาหารที่ท�าจากแป้ง	เช่น	ก๋วยเตี๋ยว	ขนมจีน)

1	ทัพพี
(สุกแล้ว)

80

2. น�้าตาล 1	ช้อนชา 16

3. ผักใบ (สุก) 1	ทัพพี 25

4. โปรตีนไม่ติดไขมัน	(ปลา	เนื้อไก่ไม่ติดหนัง)
 โปรตีนไขมันน้อย (ไก่อ่อน	ปีกไก่อ่อน	เนื้อต้นขาน่อง)
 โปรตีนไขมันน้อย (ไก่อ่อน	ปีกไก่อ่อน	เนื้อต้นขาน่อง)
 โปรตีนไขมันสูง	(หมูบด	หมูสามชั้น	ไส้กรอก	เนื้อติดมัน)

1	ช้อนโต๊ะ 18
25
35
50

5. น�้ามันพืช 1	ช้อนชา 40

6. น�้ากะทิ 1	ช้อนโต๊ะ 25

7. ไข่ 1	ฟอง 75

8. นมพร่องมันเนย
 นมจืด
 นมรสหวาน

1	กล่อง
(250	ซีซี)

130
170
210

9. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1	แก้ว 140

10. ผลไม้ (ประมาณ	8	ค�า) 1	ส่วน 60
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 ตัวอย่างวิธีค�านวณ

 เมนู : ข้าว	2	ทัพพี	แกงอ่อมไก่	1	ถ้วยหมูทอดติดมัน	3	ช้อนโต๊ะ	ล�าไย	12	เม็ด	และน�้าหวาน 

1	แก้วเล็ก

กลุ่มอาหาร อาหารที่รับประทาน จ�านวน พลังงาน
(1 หน่วยวัด)

พลังงานรวม

1.	ข้าว	แป้ง ข้าว	2	ทัพพี 2	ทัพพี 80 160

2.	น�้าตาล น�า้หวานมีน�า้ตาล 6	ช้อนชา 16 96

3.	ผัก ผักสุก 2	ทัพพี 25 50

4.	โปรตีน หมูติดมัน
เนื้อไก่ติดหนัง

3	ช้อนโต๊ะ
4	ช้อนโต๊ะ

35
35

105
140

5.	ไขมัน/น�า้มัน น�้ามันในหมูทอด 2	ช้อนชา 40 80

6.	น�า้กะทิ - - - -

7.	ไข่ - - - -

8.	นม - - - -

9.	แอลกอฮอล์ - - - -

10.	ผลไม้ ล�าไย	12	เม็ด
(6	เม็ด	=	1	ส่วน)

2	ส่วน 60 120

751

ปริมาณ x พลังงาน (1 หน่วยวัด)

รวมพลังงาน (กิโลแคลอรี่) 1 มื้ออาหาร
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ปริมาณพลังงานในอาหารจานเดียว

อาหารจานเดียว น�้าหนัก (กรัม) พลังงาน (กิโลแคลอรี่)

กระเพาะปลา 392 239

ขนมจีนน�้าเงี้ยว 323 243

โจ๊กหมู 415 253

เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อ 490 258

ก๋วยจั๊บน�้าข้น 346 279

เส้นหมี่เนื้อเปื่อยน�้า 404 298

ขนมจีนน�า้ยา 435 332

เส้นใหญ่เย็นตาโฟ 494 352

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู 354 397

ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู 215 421

หอยแมลงภู่ทอดใส่ไข่ 197 428

ข้าวขาหมู 289 438

ข้าวราดหน้ากะเพราไก่ 265 478

ข้าวไข่เจียวหมูสับ 380 500

ข้าวหมูแดง 320 537

ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 315 557

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทใส่ไข่ 244 578

ข้าวคะน้าหมูกรอบ 270 620

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้วใส่ไข่ 350 679

ปริมาณพลังงานในอาหารว่าง

อาหารว่าง น�้าหนัก (กรัม) พลังงาน (กิโลแคลอรี่)

ขนมครก	1	คู่ 22 80

สาคูไส้หมู	5	ลูก 60 95

ปาท่องโก๋	1	คู่ 20 97

ขนมโดนัท	1	ชิ้น 25 124

มันทอด 94 287

เผือกทอด 122 294

เกี้ยวกรอบ	+	น�้าจิ้ม 84 314

ปอเปี๊ยะทอด	+	น�้าจิ้ม 142 406

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู 354 397
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ปริมาณพลังงานในขนมหวาน 1 ถ้วย

ขนมหวาน น�้าหนัก (กรัม) พลังงาน (กิโลแคลอรี่)

ถั่วด�าแกงบวด 154 154

ลอดช่องน�้ากะทิ 111 167

กล้วยบวชชี 166 255

เผือกน�า้กะทิ 163 256

ฟักทองแกงบวด 162 369

น�า้ตาลในอาหาร ขนม และเครื่องดื่มต่างๆ

	 การกนิน�า้ตาลปริมาณมาก	 เม่ือเข้าสูร่่างกายจะถูกเปลีย่นให้กลายเป็นไขมันสะสมอยูต่ามเนือ้เยือ่

ไขมนั	ผนังหลอดเลอืด	และส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	ซึง่การสะสมของไขมนันีจ้ะท�าให้ร่างกายขยายขนาดข้ึน	

ท�าให้เกิดโรคอ้วนซึ่งจะน�าไปสู่โรคร้ายแรงต่างๆ	 เช่น	 โรคเบาหวานประเภท	 2	 ที่เกิดจากการดื้อต่อ

อินซูลิน	โรคหัวใจและหลอดเลือดตีบ	โรคไขข้อเสื่อม	และโรคอื่นๆ	ตามมาอีกมาก	โรคเหล่านี้ล้วนแต่เป็น

โรคเรื้อรังที่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง	ใช้เวลาในการรักษานาน	มีค่าใช้จ่ายที่สูง	และที่น่ากลัวก็คือเป็น

โรคที่มีอัตราการตายสูงอีกด้วย

	 องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดให้ปริมาณน�้าตาลไม่ควรเกินร้อยละ	 10	 ของปริมาณพลังงานท่ี 

ได้รับใน	1	วัน	ส�าหรับคนไทยข้อแนะน�าการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า	

น�า้มัน	 เกลือ	 น�้าตาลให้กินแต่น้อยเท่าที่จ�าเป็น	 ทั้งนี้ได้มีการก�าหนดปริมาณน�้าตาลว่าไม่ควรเกิน	 4,	 6	

และ	 8	 ช้อนชา	 ส�าหรับผู้ต้องการพลังงาน	 1,600/2,000	 และ	 2,400	 กิโลแคลอรี่	 ซึ่งเท่ากับประมาณ 

ร้อยละ	5	โดยเฉลี่ย	โดยส่วนที่เหลือได้เผื่อไว้ส�าหรับน�้าตาลที่ได้รับจากอาหารอื่นซึ่งไม่ทราบปริมาณ

	 อย่างไรกต็าม	เพ่ือให้เกดิความเข้าใจท่ีตรงกันจงึแนะน�าปรมิาณน�า้ตาลส�าหรบัประชากรโดยท่ัวไป

คือ	ควรกินไม่เกิน	6	ช้อนชา	หรือ	24	กรัม	ใน	1	วัน

การค�านวณปริมาณน�้าตาลเป็นกรัมในเครื่องดื่ม

	 ฉลากโภชนาการที่อยู่บนห่อบรรจุภัณฑ์อาหาร	 ขนม	 เครื่องดื่ม	 มักจะแสดงปริมาณน�้าตาล

เป็นกรัม	แต่ก็มีบางผลิตภัณฑ์ที่ระบุปริมาณน�้าตาลออกเป็นเปอร์เซ็นต์	ดังนั้น	หากอยากทราบว่าเท่ากับ

น�า้ตาลกี่กรัม	สามารถท�าได้โดยใช้สูตรค�านวณ	ดังนี้

	 ขั้นที่	1	 หาปริมาตรของน�า้ตาลออกมาเป็นมิลลิลิตร	(มล.)

	 	 	 ปริมาตรของน�้าตาล	(มล.)	=	ปริมาตรของเครื่องดื่ม	(มล.)	x	เปอร์เซ็นต์ของน�้าตาล

	 ขั้นที่	2	 แปลงหน่วยมิลลิลิตร	เป็น	กรัม

	 	 	 ปริมาณของน�้าตาล	(กรัม)	=	ปริมาตรของน�้าตาล	(มล.)	x	1.587

	 ขั้นที่	3	 แปลงกรัมเป็นช้อนชา

	 	 	 ปริมาณของน�า้ตาล	(ช้อนชา)	=	ปรมิาณของน�า้ตาล	(กรมั)/4	(น�า้ตาล	1	ช้อนชา	=	4	กรมั)
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ตัวอย่าง	น�้าหวานปริมาตร	230	มิลลิลิตร	ระบุว่ามีน�้าตาล	10%

	 ค�านวณขั้นที่	1	 หาปริมาตรของน�า้ตาลออกมาเป็นมิลลิลิตร	(มล.)

	 	 น�้าหวาน	230	มล.	x	เปอร์เซ็นต์น�้าตาล	10%	=	น�้าตาล	23	มล.

	 ค�านวณขั้นที่	2	 แปลงหน่วยมิลลิลิตรเป็นกรัม

	 	 น�้าตาล	23	มล.	x	1.587	=	น�้าตาล	36.5	กรัม

	 ค�านวณขั้นที่	3	 แปลงหน่วยกรัมเป็นช้อนชา

	 	 น�้าตาล	36.5	กรัม	หารด้วย	4	กรัม	=	9.125	ช้อนชา

 แสดงว่า ในน�้าหวาน 230 มิลลิลิตร มีน�้าตาลอยู่ 9.125 ช้อนชา

โซเดียมในอาหาร ขนม และเครื่องดื่มต่างๆ

	 โซเดียมเป็นเกลือแร่ที่มีความส�าคัญกับร่างกาย	 ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้	 ต้องรับ

โซเดียมจากอาหารที่กินเข้าไป	โซเดียมมีหน้าที่	ดังนี้

	 ■	 ช่วยควบคุมสมดุลของน�้านอกเซลล์และในระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกาย

	 ■	 ช่วยน�ากรดอะมิโนและสารอื่นๆ	ไปยังเซลล์ต่างๆ	ของร่างกาย

	 ■	 ควบคุมสมดุลของกรด-ด่างในร่างกาย

ปริมาณโซเดียมที่เหมาะสม

	 ความต้องการสูงสุดของโซเดียมที่ร่างกายได้รับและไม่ท�าให้เกิดอันตราย	 คือ	 2,000	 มิลลิกรัม

ต่อวัน	หรือคิดเป็นเกลือป่นประมาณ	5	กรัม	(1	ช้อนชา)	หรือเทียบเท่าน�า้ปลา	3-4	ช้อนชา

แหล่งอาหารที่มีโซเดียมสูง

	 ■	 อาหารแปรรูปหรือการถนอมอาหาร

	 ■	 ขนมที่มีการเติมผงฟู

	 ■	 เครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ

ชนิดเครื่องปรุงรส ปริมาณ ปริมาณโซเดียม 
(มิลลิกรัม)

เกลือป่น 1	ช้อนชา 2,000

น�า้ปลา 1	ช้อนโต๊ะ 1,350

ซีอิ้วขาว 1	ช้อนโต๊ะ 1,190

ซอสถั่วเหลือง 1	ช้อนโต๊ะ 1,187

ซอสหอยนางรม 1	ช้อนโต๊ะ 518

น�้าจิ้มไก่ 1	ช้อนโต๊ะ 385

ซอสพริก 1	ช้อนโต๊ะ 231

ซอสมะเขือเทศ 1	ช้อนโต๊ะ 149
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ตัวอย่างรายการอาหารที่มีโซเดียมสูง

ไขมัน

	 ไขมัน	 คือ	 สารอาหารที่มีความจ�าเป็นอย่างมากในการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 เซลล์ทุกเซลล์ใน

ร่างกายล้วนแล้วแต่มีไขมันเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น	 ในวิตามิน	 เอ	 ดี	 อี	 เค	 ต่างก็จ�าเป็นต้องใช้ไขมันเป็น 

ส่วนส�าคญัในการดูดซมึ	นอกจากนีไ้ขมันยงัเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยห่อหุม้อวยัวะและกระดูก	ช่วยให้ผวิหนงั

ของเรามีความชุ่มชื่น	ทั้งยังช่วยให้ร่างกายมีความอบอุ่น	 ในกระบวนการการสร้างไขมันนั้น	 ร่างกายของ

เรายงัไม่สามารถสร้างไขมันบางชนิดได้	 จ�าเป็นต้องได้รบัไขมนับางส่วนมาจากอาหารเท่านัน้	 แต่การบรโิภค

ไขมันบ่อยเกินไป	จะท�าให้เกิดเป็นไขมันสะสมในร่างกาย	ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา

	 ประเภทของไขมัน

	 1.	ไขมันอิ่มตัว	(Saturated	Fat)	เป็นไขมันที่มีลักษณะแข็งตัวได้	เช่น	เนย	ครีมเทียม	เนยแข็ง	

ไขมันสัตว์	น�้ามันมะพร้าว	น�า้มันปาล์ม	เป็นต้น

	 2.	ไขมนัอิม่ตัวเชงิเด่ียว	 (Monounsaturated	Fat)	 เป็นไขมนัประเภทของเหลวในอณุหภมูปิกติ	

สามารถแข็งตัวได้หากอยู่ในอุณหภูมิต�่า	 ได้แก่	 น�้ามันมะกอก	 น�้ามันอโวคาโด	 น�้ามันคาโนลา	 น�้ามัน 

เมล็ดองุ่น	และน�้ามันถั่วลิสง

	 3.	ไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อน	(Polyunsaturated	Fat)	ได้แก่	น�้ามันทานตะวัน	น�้ามันข้าวโพด	น�้ามัน

ถั่วเหลือง	น�า้มันงา	เป็นต้น

 การบริโภคไขมันอย่างถูกวิธี

	 ไขมัน	 หรือน�้ามันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้	 จึงควรต้องพิถีพิถันกับการเลือกไขมัน	 หรือน�้ามัน 

ที่มีประโยชน์ในการประกอบอาหาร	 ซึ่งคุณลักษณะที่ด	ี คือ	 ควรมีองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มตัวต�่า	

และไขมันไม่อิ่มตัวในต�าแหน่งเดียวสูง	ได้แก่	น�้ามันมะกอก	น�้ามันเมล็ดชา	น�้ามันคาโนลา	ที่มีส่วนในการ 

ช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคต่างๆ	 ได้	 ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลโดยท่ีไม่ลดไขมนัชนดิด	ี นอกจากน้ี 

ยังช่วยลดไขมันในเลือดได้

อาหาร ปริมาณ ปริมาณโซเดียม 
(มิลลิกรัม)

ปลาเค็ม 100	กรัม 5,327

ต้มย�ากุ้งน�้าข้น 1	ชาม 1,700

ซีอิ้วขาว 1	ช้อนโต๊ะ 1,190

ส้มต�าปูไทย 1	จาน 1,200

ผักกาดดอง 1	กระป๋อง 1,720

บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 1	ห่อ 1,100-1,800

ไข่เค็ม 1	ฟอง 480

ไส้กรอกหมู 1	ไม้ 350
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	 การเลือกน�้ามันและวิธีการปรุงอาหารก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ	อย่างในอาหารผัด	หรือทอดที่ต้องใช้

ความร้อนสูง	ควรใช้น�้ามันที่มีจุดเดือดที่สูงกว่าน�ามาผัด	หรือปรุงอาหาร	จะได้ปริมาณไขมันที่ต�่ากว่าและ

ปลอดภยั	 ส�าหรับเนย	 ครมี	 ไขมนัสตัว์	 นบัว่าเป็นไขมนัท่ีทานแล้วท�าให้มแีนวโน้มเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจ

อดุตนั	โรคอ้วน	และภาวะคอเลสเตอรอลสงู	ฉะนัน้	จงึควรทดแทนไขมนัเหล่านัน้ด้วยการใช้ไขมันทีม่ลีกัษณะ

เป็นของเหลวแทน	อาทิ	น�้ามันมะกอก	เป็นต้น	เพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณไขมันที่เพียงพอในแต่ละวัน

การอ่านฉลากโภชนาการ

	 ฉลากอาหาร	ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์	จะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด	เช่น	ชื่อ	ที่ตั้งผู้ผลิต	

วันผลิตหรือหมดอายุ	น�้าหนักสุทธิ	ส่วนประกอบ	ฯลฯ

	 ฉลากอาหาร	จะต้องมกีารให้ข้อมลูความรูด้้านคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในรปูของ	“กรอบ 

ข้อมูลโภชนาการ”	เพื่อให้ผู้ซื้อเลือกซื้อและบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับภาวะโภชนาการ

ฉลากโภชนาการ (กรอบข้อมูลโภชนาการ) แบบ “ย่อ”

ประกอบด้วยข้อมูล	2	ส่วนที่ส�าคัญ

	 ส่วนที่	1	 ปริมาณอาหารที่ผู ้ ผลิต

แนะน�าให้กนิใน	1	ครัง้	หรอืเรยีกว่า	หนึง่หน่วย

บริโภค	โดยใน	1	ห่อ	มีจ�านวนหน่วยบริโภคได้

ตั้งแต่	1	หน่วยขึ้นไป

	 ส่วนที่	2	 ปริมาณสารอาหารที่ได้รับ

จากการกนิ	 1	 หน่วยบรโิภค	 (ปริมาณอาหารท่ี 

ผูผ้ลติแนะน�าให้กินใน	1	ครั้ง)	 ได้แก่	พลังงาน	

ไขมัน	 โปรตีน	 คาร์โบไฮเดรต	 (น�้าตาล)	 และ

โซเดียม

ตัวอย่างฉลากโภชนาการ

ฉลากขนมขบเคี้ยว	น�า้หนักขนมใน	1	ซอง	คือ	

60	กรัม

ข้อมูลในส่วนที่ 1	 หนึ่งหน่วยบริโภค	 เท่ากับ	

30	 กรัม	 จ�านวนหน่วยบริโภคต่อซอง	 เท่ากับ	

2	แปลว่า	ครั้งหนึ่งควรกินครึ่งซอง

ข้อมูลในส่วนที่ 2	 หนึ่งหน่วยบริโภค	 หรือ 

ครึ่งซอง	ร่างกายได้พลังงาน	150	กิโลแคลอรี่	

(ถ้ากินทั้งซอง	ได้พลังงาน	300	กิโลแคลอรี่)

ได้ไขมัน	22%	ของปริมาณที่แนะน�าต่อวัน

ได้คาร์โบไฮเดรต	9%	ของปริมาณที่แนะน�าต่อวัน

ได้โซเดียม	(110	มก.)	5%	ของปริมาณที่แนะน�าต่อวัน
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การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (สัญลักษณ์แบบ GDA)

	 GDA	ย่อมาจาก	Guideline	Daily	Amounts	คือ	การแสดงค่าพลังงาน	น�้าตาล	 ไขมัน	และ

โซเดียม	บนฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ	์โดยแสดงปริมาณสารอาหารต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์ที่เข้าใจได้ง่าย

ปริมาณสูงสุดที่กินได้ต่อวัน

ตัวอย่างฉลาก GDA

จากตัวอย่าง	 ฉลากหวาน-มัน-เค็ม	 (GDA)	 ขนมบิสกิตกรอบ	

ขนาด	55	กรัมควรแบ่งกิน	2	ครั้ง	แต่ถ้าเรากินทั้งซองจะได้

	 พลังงาน	340	กิโลแคลอรี่	(คิดเป็น	17%	ของพลังงาน

ที่ร่างกายควรได้รับใน	1	วัน	หรือ	2,000	กิโลแคลอรี่)

	 น�้าตาล	 10	 กรัม	 (คิดเป็น	 15%	

ของปริมาณน�้าตาลสูงสุดท่ีกินได้ต่อวัน 

65	กรัม)

	 ไขมนั	18	กรมั	(คดิเป็น	28%	ของ

ปริมาณไขมันสูงสุดที่กินได้ต่อวัน	65	กรัม)

	 โซเดียม	 170	 กรัม	 (คิดเป็น	 7%	

ของปริมาณโซเดียมสูงสุดท่ีกินได้ต่อวัน	

2,400	กรัม)

ทีม่า :	http://www.mama.co.th/products_GDA.php
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แนวทางลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม

ลดหวาน

	 ■	 ลดการเติมน�า้ตาลเพิ่ม	 หรือ	 ไม่เติมน�้าตาลเพิ่มเติมในอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วหรือปรุงรสหวานใน 

	 	 อาหารที่บริโภค

	 ■	 เลือกใช้วัตถุดิบที่ให้ความหวานโดยธรรมชาติหรือมีรสหวานอยู่แล้ว	 (ผักหรือผลไม้)	 แทนการใช้ 

	 	 น�้าตาล

	 ■	 ชิมทุกครั้งก่อนเติมน�้าตาลในอาหารและเครื่องดื่ม

	 ■	 หลีกเลี่ยงการกินอาหารหวานจัด	ขนมหวาน	ขนมขบเคี้ยว	เครื่องดื่มที่มีรสหวาน	และน�้าอัดลม

	 ■	 เลือกกินผลไม้สดที่ไม่หวานจัด	 เช่น	 ฝรั่ง	 แอปเปิ้ล	 เป็นต้นแทนการกินน�้าผักผลไม้ส�าเร็จรูปหรือ 

	 	 น�้าผักผลไม้สดแบบแยกกาก	เพื่อให้ได้ใยอาหารจากผักและผลไม้

	 ■	 ลดผลไม้อบแห้ง

	 ■	 ดื่มน�า้เปล่าแทนน�้าอัดลม	ชา	หรือกาแฟหวานๆ

	 ■	 เลือกกินของว่างที่มีน�้าตาลน้อย	เช่น	ผลไม้ไม่หวาน	ถั่ว	ข้าวโพดนึ่ง	แทนขนมหวาน	ขนมขบเคี้ยว

	 ■	 อ่านฉลากโภชนาการ	เปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน�า้ตาลน้อย

ลดมัน

	 ■	 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง	เบเกอรี	่(ที่มีไขมันทรานส์)	อาหารทอด	และอาหารที่มีกะทิทุกชนิด

	 ■	 ไม่ใช้ไขมันอิ่มตัว	ได้แก่	น�้ามันจากสัตว์	น�้ามันปาล์ม	น�้ามันมะพร้าว	และกะท	ิในการท�าอาหาร

	 ■	 การผัดอาหารควรใช้น�า้มันน้อยๆ	(ใช้น�้ามันพืช	ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว	เช่น	น�้ามันถั่วเหลือง	น�้ามัน 

	 	 ร�าข้าว	เป็นต้น)

	 ■	 เลือกกินอาหารประเภทต้ม	ต้มย�าน�้าใส	ลวก	ตุ๋น	นึ่ง	ย่าง	อบ	น�้าพริก	แกงไม่ใส่กะทิ

	 ■	 เลือกกินเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อล้วน	แยกหนังและมันออก

	 ■	 เลือกกินโปรตีนไขมันต�่า	ได้แก่	ปลา	เนื้ออกไก	่เนื้อสันใน

	 ■	 ลดการกินอาหารทะเล	ไข่แดง	และเครื่องในสัตว์

	 ■	 อ่านฉลากโภชนาการ	เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันทรานส์

	 ■	 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไขมันต�่า	หรือพร่องมันเนย

ลดเค็ม

	 ■	 ชิมทุกครั้งก่อนเติมเครื่องปรุงรสต่างๆ	ปรุงทีละน้อย

 ■	 หลีกเลี่ยงการกินขนมขบเคี้ยว	อาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูง	อาหารหมักดอง	อาหารกึ่งส�าเร็จรูป	 

	 	 อาหารกระป๋อง	และเบเกอรี่

	 ■	 หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสเค็มจัด	เช่น	ไข่เค็ม	กะปิ

	 ■	 ลดความถี่และปริมาณการเติมเครื่องปรุง	เช่น	ซอสต่างๆ	น�้าปลาพริก	น�้าจิ้ม

	 ■	 หลีกเลี่ยงการเติมเกลือ	น�้าปลา	ซีอิ้ว	หรือซอสปรุงรสทุกชนิดในอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว

	 ■	 หากเคยกินเค็มจัดก็ให้ค่อยๆ	ลดปริมาณลง	เมื่อเริ่มคุ้นชินกับรสชาติใหม่แล้วก็ค่อยๆ	ลดลงอีก

	 ■	 เมื่อกินอาหารที่ร้าน	บอกคนขายว่า	ไม่ใส่ผงชูรส

	 ■	 ลดการจิ้มพริกเกลือ	เมื่อกินผลไม้

	 ■	 อ่านฉลากโภชนาการ	เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมน้อย
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ความรู้ด้านอาหาร เพื่อดูแลโรคอ้วน
(แหล่งข้อมูล	อ.นพ.พรพจน์	เปรมโยธิน	เครือข่ายคนไทยไร้พุง)

ค�าแนะน�าวิธีการกินอาหารเพื่อดูแลโรคอ้วน
	 แนวทางเวชปฏิบัติในประเทศไทยได้กล่าวถึงหลักการรักษาผู้ป่วยท่ีมีภาวะน�้าหนักเกินและ 
อ้วน	 และโรคในกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรม	 ได้แก่	 โรคความดันโลหิตสูง	 ความผิดปกติของไขมันในเลือด 
โรคเบาหวาน	 และภาวะ	 Impaired	 Fasting	 Glucose	 (IFG)	 หรือ	 Impaired	 Glucose	 Tolerance	
(IGT)	ดังนี้
	 ●	 บริโภคปริมาณอาหาร	หรือพลังงานต่อวันพอเหมาะ
	 ●	 ควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตไม่เกินร้อยละ	50-55	 ไขมันไม่เกินร้อยละ	30-35	และโปรตีน 
	 	 ร้อยละ	15-20	ของพลังงานรวมในแต่ละวัน
	 ●	 บริโภคปลา	2	ครั้ง/สัปดาห	์หรือมากกว่า	เพื่อให้ได้โอเมก้า	3
	 ●	 บริโภคอาหารที่มีใยอาหารสูง	ให้ได้ใยอาหาร	14	กรัมต่ออาหาร	1,000	กิโลแคลอรี่
	 ●	 จ�ากัดปริมาณไขมันอิ่มตัวไม่เกินร้อยละ	7	ของพลังงานรวม	 เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลาย 
	 	 ต�าแหน่ง	ไม่เกนิร้อยละ	10	ทีเ่หลือเป็นกรดไขมนัไม่อิม่ตวัหนึง่ต�าแหน่ง	ดงันัน้	ควรปรงุอาหาร 
	 	 ด้วยน�า้มนัพชืท่ีสกดัจากถัว่เหลอืง	ข้าวโพด	เมลด็	ดอกทานตะวนัหรือเมลด็ดอกค�าฝอย	ร�าข้าว	 
	 	 มะกอก	และลดการปรุงอาหารด้วย	น�้ามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวมาก	เช่น	น�้ามันมะพร้าว	และ 
	 	 น�้ามันปาล์ม
	 ●	 จ�ากัดไขมันทรานส์ไม่เกินร้อยละ	1	ของพลังงานรวม	เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด 
	 	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	ไขมันทรานส์	พบมากในไขมันท่ีได้รับการแปรรูปให้แข็ง	ได้แก ่
	 	 มาการีน	เนยขาว	และอาหารอบกรอบ
	 ●	 ลดปรมิาณคอเลสเตอรอลให้ต�า่กว่า	300	มก./วนั	ยกเว้นในผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองระดบั 
	 	 คอเลสเตอรอลในเลอืดท่ีรนุแรง	 และมคีวามเสีย่งในการเกิดโรคหลอดเลอืดสงู	 ควรลดปรมิาณ 
	 	 คอเลสเตอรอลให้ต�่ากว่า	200	มก./วัน
	 ●	 ลดปรมิาณเกลอืโซเดยีมไม่เกนิ	2,300	มก./วนั	โดยน�า้ปลา	1	ช้อนโต๊ะมโีซเดยีม	1,160-1,420	มก.	 
	 	 ซีอิ๊ว	 1	 ช้อนโต๊ะ	 มีโซเดียม	 960-1,420	 มก.	 ผงชูรส	 1	 ช้อนชา	 มีโซเดียม	 492	 มก.	 และ 
	 	 เกลือแกง	1	ช้อนชา	(6	กรัม)	มีโซเดียม	2,000	มก.
	 ●	 จ�ากัดแอลกอฮอล์ในปริมาณไม่เกิน	1	ส่วน/วันส�าหรับผู้หญิง	และ	2	ส่วน/วันส�าหรับผู้ชาย	 
	 	 โดย	1	ส่วนของแอลกอฮอล์	คือ	วิสกี้	45	มล.	เบียร์ชนิด	อ่อน	360	มล.	หรือไวน์	120	มล.

 หลกัการส�าคัญในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพ่ือลดน�า้หนกั	คอืการลดปรมิาณพลงังานจากอาหารลง 
ซึ่งเมื่อประกอบกับการออกก�าลังกายและกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น	จะท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงสมดุล 
พลังงานในร่างกาย	 และท�าให้น�้าหนักตัวลดลง	 โดยทั่วไปแล้วมักแนะน�าให้ผู้ป่วยลดพลังงานจากอาหาร 
ลงให้น้อยกว่าพลงังานทีร่่างกายต้องการประมาณ	500-1,000	กโิลแคลอรีต่่อวนั	 เดมิมกีารประมาณไว้ว่า 
การที่ผู้ป่วยได้รับพลังงานจากอาหารน้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายต้องการ	อยู่	 500	กิโลแคลอรีต่อวัน	 จะ 
ท�าให้น�้าหนักของผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราคงที่ที่	 0.45	 กิโลกรัม	 หรือ	 1	 ปอนด์	 ต่อสัปดาห์
อย่างไรกต็ามพบว่าการประมาณการนีไ้ม่ถกูต้อง	เนือ่งจากร่างกายจะมคีวามต้องการใช้พลงังานลดลงตาม
มวลของร่างกายที่ลดลงด้วย	ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้ป่วยควบคุมอาหาร	น�้าหนักตัวจะลดลงด้วยอัตราเร็ว 

ที่ลดลงเรื่อยๆ	จนกระทั่งคงที่
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ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของน�า้หนักตัวในขณะที่ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 ค�าแนะน�าทั่วไป

	 ● รบัประทานอาหารให้ครบหมู	่แต่หลากหลายในแต่ละวนั	เพือ่ป้องกนัการขาดสารอาหาร	เช่น	 

	 	 วิตามินและแร่ธาตุ

	 ● เพือ่ให้การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมมคีวามย่ังยนื	ควรแนะน�าให้ผูป่้วย	“ลด”	แต่อย่า	“อด”	อาหาร	 

	 	 คอื	ไม่	“หกัดบิ”	ทัง้นีเ้นือ่งจากการท่ีผูป่้วยไม่สามารถ	“อด”	อาหาร	ได้ต่อเน่ืองในระยะยาวนัน้	 

	 	 เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท�าให้ผู้ป่วยมีน�้าหนักกลับเพิ่มขึ้นใหม่หลังจากที่เลิก	 “อด”	 อาหารแล้ว	 

	 	 (Weight	Regain	หรือ	Yo-Yo	Effect)	มีการศึกษาที่สนับสนุนว่าการ	“ลด”	พลังงานจาก 

	 	 อาหารในระยะยาว	 เป็นปัจจัยหนึง่ท่ีช่วยท�าให้ผูป่้วยประสบความส�าเรจ็	 ในการคงน�า้หนักตวั 

	 	 ที่ลดลงไม่ให้เพิ่มขึ้นหลังลดน�้าหนักแล้ว	(Weight	Loss	Maintenance)

	 ● รับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อไม่ให้หิวและจัดอาหารว่างที่มีพลังงานต�่า	(เช่น	ผลไม้สดที่ 

	 	 ไม่หวาน	ซึ่งรับประทานได้	10-15	ค�า	หรือนมหรือโยเกิร์ตขาดมันเนยรสจืด)	เตรียมเอาไว้ใน 

	 	 เวลาที่หิว	เพื่อจะได้ไม่รับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปในมื้อถัดมา

	 ● รับประทานอาหารเช้าอย่างสม�่าเสมอ	 และในปริมาณที่มากพอควร	 รับประทานมื้อเที่ยงใน 

	 	 ปริมาณที่พอเหมาะ	 รับประทานน้อยลงในมื้อเย็น	 และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารใน 

	 	 ช่วงกลางคืนและก่อนนอน

	 ● เคีย้วช้าๆ	เพ่ือให้เกดิความรูส้กึอิม่	 ซ่ึงท�าให้รบัประทานอาหารในแต่ละม้ือในปรมิาณเหมาะสม	 

	 	 ไม่มากจนเกินไป

การควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละครั้ง

	 ● รบัประทานอาหารในสดัส่วน	“2:1:1”	คอื	ผกั	2	ส่วนต่อโปรตนี	1	ส่วน	ต่อข้าวหรอืแป้ง	1	ส่วน	 

	 	 ซึ่งมักจะท�าให้สัดส่วนของแป้งลดลง	และท�าให้สัดส่วนของผักและโปรตีนเพิ่มขึ้น

	 ● ลดการรบัประทานอาหารจากม้ือละ	2	จานเป็น	1	จาน	หรอืเปลีย่นจากอาหารถ้วยใหญ่	เป็น 

	 	 ถ้วยเล็กหรือสั่งอาหารที่เดียว	แต่แบ่งกันรับประทานสองคน

	 ● จดัวางอาหารทัง้หมดทีจ่ะรบัประทานในแต่ละมือ้	ไว้ในจานใบเดยีว	ก่อนเริม่รบัประทานอาหาร 

	 	 มื้อนั้น

	 ● รับประทานผลไม้ครั้งละไม่เกิน	10-15	ค�าต่อมื้อ
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การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูง โดยทดแทนด้วยอาหารที่มีพลังงานต�่า

	 ● ฝึกการอ่านฉลากข้างกล่องอาหารส�าเร็จรปู	 โดยเลอืกรบัประทานอาหารชนิดท่ีมพีลงังานน้อย	 

	 	 ทดแทนอาหารที่มีพลังงานมาก

	 ● ลดอาหารที่ท�าด้วยน�้ามัน	เช่น	ของทอด	ผัด	(เช่น	ผัดไทย	ผัดซีอิ๊ว	ข้าวมันไก่)	และเพิ่มอาหาร 

	 	 ที่ท�าด้วยการต้ม	นึ่ง	และย่าง	(เช่น	ก๋วยเตี๋ยวน�้า	กระเพาะปลา)

	 ● ลดชาและกาแฟที่ใส่นมและน�้าตาล	น�้าอัดลม	น�้าหวาน	น�้าผลไม้	 เหล้า	 เบียร	์ ไวน์	 โดยดื่ม 

	 	 น�้าเปล่าทดแทน

	 ● เลือกนมหรือโยเกิร์ตที่มีไขมันต�่า	 (ชนิดขาดมันเนย	 หรือพร่องมันเนย)	 และมีรสจืด	 นั่นคือ 

	 	 ไม่มีการเติมน�้าตาลเพื่อปรุงรสในปริมาณมาก

	 ● ลดเนื้อสัตว์ติดมัน	เพิ่มการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน	ได้แก	่เนื้อ	ไก่	ปลา	ไข่	และเต้าหู้

	 ● หลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูงและมีเกลือปริมาณมาก	ได้แก	่ขนมหวาน	อาหารมัน	อาหาร 

	 	 เค็มและของหมักดอง

	 ● ลดการปรุงอาหารด้วยน�า้ตาล	 เกลือ	 น�้ามัน	 เนย	 กะท	ิ และซอสปรุงรส	 และใช้เครื่องเทศ 

	 	 ทดแทน	เช่น	พริกไทย	กะเพรา	โหระพา	เป็นต้น

	 ● หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว	 (เช่น	 น�า้มันหมู	 น�้ามันมะพร้าว)	 และไขมันทรานส์	 (เช่น	 มาร์การีน 

	 	 ครมีเทยีม	เนยขาว)	โดยทดแทนด้วยไขมนัไม่อิม่ตวั	(เช่น	น�า้มนัร�าข้าว	ถัว่เหลอืง	เมล็ดทานตะวนั) 

	 	 อย่างไรก็ตาม	ไขมนัไม่อ่ิมตวันัน้ให้พลงังานเท่ากบัไขมนัอิม่ตัว	จึงไม่ควรรบัประทานในปริมาณที่ 

	 	 มากเกินไป

	 ● เพ่ิมการรบัประทานข้าวกล้องหรือขนมปังโฮลวตี	 เนือ่งจากมใียอาหารมากกว่า	และส่งผลต่อ 

	 	 ระดับน�า้ตาลในเลอืดหลงัอาหารน้อยกว่าข้าวสวยหรอืขนมปังขาว	อย่างไรกต็ามข้าวกล้องนัน้ 

	 	 ให้พลังงานเท่ากับข้าวสวย	จึงต้องไม่รับประทานในปริมาณที่มากเกินไป

 การให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ป่วยโดยก�าหนดปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละวัน

	 นอกจากการให้ค�าแนะน�าในลักษณะที่ได้กล่าวไปแล้ว	 การให้ค�าแนะน�าด้านอาหารยังสามารถ

ท�าได	้ โดยการก�าหนดปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน	 ซึ่งก�าหนดโดยการลดพลังงานจากอาหาร

ลงให้น้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายใช้ประมาณ	500-1,000	กิโลแคลอรี่ต่อวัน	เพื่อคงน�้าหนักไว้ให้คงท่ี	 

แพทย์อาจพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย	เพื่อรับค�าแนะน�าจากนักก�าหนดอาหาร	หรือพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญ

ในเร่ืองอาหารแลกเปลีย่น	(Food	exchange)	และมเีวลาเพยีงพอในการให้ความรู้เกีย่วกับปรมิาณพลงังาน

ในอาหารชนิดต่างๆ	เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถท�าตามค�าแนะน�าได้

	 ส�าหรับคนไทย	ส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย	ได้แนะน�าปริมาณพลังงานท่ีร่างกายต้องการ 

ซึ่งขึ้นอยู่กับเพศ	วัย	และกิจกรรมทางกาย	ตามหลักการ	“ธง	โภชนาการ”	ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว

	 เมื่อทราบปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการแล้ว	ก็สามารถก�าหนดปริมาณพลังงานท่ีผู้ป่วย 

ควรได้รบัเพ่ือลดน�า้หนักได้	โดยหกัลบ	500-1,000	กิโลแคลอรี	่ออกจากปรมิาณพลงังานท่ีร่างกายต้องการ	

หรือในบางครั้งนักก�าหนดอาหารจะหักลบ	500-1,000	กิโลแคลอรี	ออกจากปริมาณพลังงานจากอาหาร

ที่ผู้ป่วยได้รับอยู่เดิม	เพื่อค�านวณเป็นปริมาณพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับขณะลดน�้าหนัก
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	 การศึกษาพบว่า	 การชั่งน�้าหนักอยู่เสมอและการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่าง 

ต่อเน่ืองน้ันมคีวามส�าคัญอย่างมาก	จากการศกึษา	National	Weight	Control	Registry	ในสหรฐัอเมริกา	

พบว่าปัจจัยที่ช่วยท�าให้ผู้ป่วยประสบความส�าเร็จในการคงน�้าหนักตัวที่ลดลงไม่ให้เพิ่มขึ้น	หลังการลด 

น�้าหนักแล้ว	ได้แก่

	 ● การบันทึก	 ทบทวนและติดตามการเปลี่ยนแปลงของน�้าหนัก	 การรับประทานอาหาร	 และ 

	 	 การออกก�าลังกายของตนเอง	 (Self-Monitoring)	อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	ชั่งน�้าหนักสัปดาห์ละ 

	 	 หนึ่งครั้ง	และบันทึกปริมาณอาหารที่รับประทานทุกวัน

	 ● การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

	 ● พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีพลังงานต�่า	อย่างสม�่าเสมอและยั่งยืน

	 ● การรับประทานอาหารเช้า

	 ● เพิ่มการควบคุมอาหารและออกก�าลังกายทันท	ี เมื่อเริ่มมีน�้าหนักกลับเพิ่มขึ้นใหม	่ ก่อนที่จะ 

	 	 สายเกินแก้
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วัคซีน

	 หลายคนอาจเข้าใจว่าวคัซีนจ�าเป็นส�าหรับเดก็	แต่ทีจ่ริงแล้วการได้รบัวคัซนีป้องกนัโรคในผูใ้หญ่ 

และผูส้งูอายุมคีวามส�าคญัมากข้ึนเรือ่ยๆ	การป้องกนัก่อนเกดิโรคถอืเป็นหวัใจส�าคัญของการมสีขุภาพทีด่ี 

ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมาก

	 เมื่อวัคซีนเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องใส่ใจ	ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์จึงได้ออกค�าแนะน�าการให้ 

วัคซีนป้องกันโรคส�าหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในปี	พ.ศ.	2555	โดยแบ่งวัคซีนออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ

	 1.	วัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรจะได้รับหากไม่มีข้อห้าม	ได้แก่

	 	 1.1	วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ	่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 65	 ปีขึ้นไป	 และผู้ป่วย 

	 	 	 อายรุะหว่าง	19-64	ปี	ท่ีมโีรคหวัใจ	โรคหอบหดื	โรคถุงลมโปุงพอง	และผูป่้วยท่ีต้องเข้ารบั 

	 	 	 การรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ	1	ครั้งจากโรคเรื้อรัง	ได้แก่	โรคเบาหวาน	โรคไต	 

	 	 	 โรคเลือด	รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง	หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

	 	 1.2	วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ	ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป

	 	 1.3	วคัซนีป้องกนัไวรัสตับอกัเสบ	บ	ี ในผูป่้วยโรคไตท่ีได้รบัการฟอกไต	รวมไปถึงผูป่้วยท่ีได้รบั 

	 	 	 เลือดบ่อย	นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาให้ในผู้ที่มีโรคหัวใจ	โรคถุงลมโปุงพอง	โรคตับแข็ง	 

	 	 	 โรคไตวายเรือ้รงั	ผูป่้วยโรคเบาหวาน	รวมถึงผูท่ี้มภีมูคิุม้กันบกพร่องหรอืได้รบัยากดภมูคิุม้กัน

	 	 1.4	วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ	บาดทะยัก	ไอกรน	โดยแนะน�าให้ฉีดทุก	10	ปี

	 	 1.5	วัคซีนป้องกัน	Human	Papillomavirus	(HPV)	ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดมะเร็ง 

	 	 	 ปากมดลูก	โดยแนะน�าให้ฉีดในสตรีอายุ	9-26	ปี

	 2.	วัคซีนที่อาจพิจารณาให้ตามความเสี่ยงหรือโรคประจ�าตัวของผู้ป่วย	ได้แก่

	 	 2.1	วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ	ในผู้ป่วยอายุระหว่าง	19-64	ปี	ที่มีโรคหัวใจ	โรคหอบหืด	 

	 	 	 โรคถุงลมโปุงพอง	 โรคตับแข็ง	 โรคไตวายเรื้อรัง	 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี ่

	 	 	 เป็นประจ�า	และผู้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

	 	 2.2	วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส	ในรายที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคและมีโอกาสสัมผัสเชื้อ	เช่น	ครูหรือผู้ที่ 

	 	 	 เลีย้งเด็กเป็นจ�านวนมาก	 รวมไปถึงสตรวัียเจรญิพนัธุท่ี์ยงัไม่ต้องการต้ังครรภ์	 ทัง้น้ีส�าหรบั 

	 	 	 ผู้ที่ไม่ทราบหรือไม่เคยมีประวัติเคยเป็นมาก่อน	 ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสก่อน 

	 	 	 ได้รับวัคซีน

	 	 2.3	วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด	ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่	60	ปีข้ึนไป	เพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิด 

	 	 	 โรคงูสวัด	และช่วยลดความรุนแรงของอาการงูสวัดได้หากเป็นโรค

	 	 2.4	วัคซีนป้องกัน	 Human	 Papillomavirus	 (HPV)	 ในชายอายุ	 19-26	 ปี	 โดยเฉพาะ 

	 	 	 กลุ่มชายรักร่วมเพศ	เพื่อป้องกันการติดเชื้อ	HPV	ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของมะเร็งบริเวณ 

	 	 	 ทวารหนักและอวัยวะเพศ

	 	 2.5	วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ	เอ	โดยเฉพาะในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ต่อนต้น

	 	 2.6	วัคซีนป้องกันไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	ในผู้ท่ีจะเดินทางไปยังไปพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ 

	 	 	 ณ	ประเทศซาอุดิอาระเบีย	หรือผู้ที่จะเดินทางไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีเชื้อเยื่อหุ้มสมอง 

	 	 	 อักเสบชุกชุม
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	 ที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นเพียงบางส่วนของวัคซีนที่สามารถฉีดเพื่อช่วยป้องกันโรคที่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคตได้	 ทั้งนี	้ ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฉีด	 เพื่อรับการสัมภาษณ์

ประวัติ	 ตรวจร่างกาย	 และรับค�าแนะน�าเก่ียวกับข้อบ่งช้ีและข้อห้ามของวัคซีนแต่ละตัว	 เพื่อให้ได้รับ

ประโยชน์และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง

ค�าแนะน�าการให้วคัซีนป้องกันโรคส�าหรบัผู้ใหญ่และผู้สงูอาย	ุ (Recommended	 Adult	 and	 Elderly)	

Immunization	Schedule)	โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	ปีพ.ศ.	2555
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ค�าแนะน�าการให้วัคซีนป้องกันโรคส�าหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัวหญิงต้ังครรภ์และ

บุคลากรทางการแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	ปีพ.ศ.	2555
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ดำ้านจิตใจ

การฝึกการจัดการอารมณ์ (แหล่งข้อมูล	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข)

	 กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุข	ได้แนะแนวทางการจัดการความเครียด	โดยเริ่มต้นที่การ

ประเมินหรือส�ารวจตัวเอง	3	ด้าน	ดังนี้

	 1)	การส�ารวจทางกาย	เช่น	ปวดศีรษะ	นอนไม่หลับ	เบื่ออาหาร	หายใจไม่อิ่ม

	 2)	การส�ารวจทางใจ	เช่น	หงุดหงิด	สับสน	เบื่อหน่าย	ซึมเศร้า

	 3)	การส�ารวจทางสังคม	เช่น	หลบหน้าผู้คน	ไม่พูดกับใคร	ทะเลาะเบาะแว้งบ่อยๆ

	 เมื่อส�ารวจพบว่าอารมณ์ไม่อยู่ในภาวะปกติ	 ก็สามารถใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด	 ซึ่ง

มีเทคนิคหลายแบบ	เช่น

	 ● การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือ้	(Muscle	relaxation)	เม่ือบคุคลรูส้กึเครยีด	กล้ามเนือ้จะหดตวั	 

	 	 เกรง็ตัว	ท�าให้เกดิอาการปวดต้นคอ	ปวดหลงั	ปวดไหล่	เมือ่รูต้วัว่าเกดิความตึงเครยีด	กส็ามารถ 

	 	 ใช้การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลง	รวมถึงในขณะท่ีจดจ่อกับการ 

	 	 ผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็จะเกิดสมาธิจิตใจสงบลง	จึงช่วยลดการคิดฟุ้งซ่าน	ลดความวิตกกังวล 

	 	 ลงได้

	 ● การฝึกการหายใจ	(Breathing	exercise)	ในขณะที่รู้สึกตึงเครียดนั้น	จะมีการหายใจถี่และ 

	 	 ต้ืนมากกว่าภาวะอารมณ์ปกต	ิท�าให้เกดิการถอนหายใจเป็นระยะๆ	เพือ่ให้ได้ออกซิเจนมากข้ึน	 

	 	 ซึ่งเมื่อรู้ตัวว่าเครียดอยู่	 ก็สามารถใช้การฝึกหายใจเข้าออกแบบช้าๆ	 ลึกๆ	 เพื่อให้ร่างกายได้ 

	 	 อากาศเข้าปอดมากขึ้น	 เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด	 หัวใจจะเต้นช้าลงสู่จังหวะปกต	ิ เกิด 

	 	 ความผ่อนคลาย

	 ● การฝึกจนิตนาการ	(Imagination)	เป็นกลวธิท่ีีช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครยีดท่ีบีบคัน้	ไปสู่ 

	 	 สภาวะอารมณ์ที่สงบและเป็นสุข	 แนวทางการฝึก	 คือ	 การนั่งอยู่ในที่ส่วนตัวที่สงบ	 หลับตา	 

	 	 แล้วจินตนาการถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีเคยมีประสบการณ์รู้สึกสงบเป็นสุข	เช่น	การนั่งดู 

	 	 พระอาทิตย์ขึ้น	 การชมธรรมชาติ	 เป็นต้น	 เมื่อใจรู้สึกสงบ	 ผ่อนคลายจากความเครียดแล้ว 

	 	 ก็ให้บอกสิ่งดีๆ	 กับตัวเอง	 เช่น	 ฉันเป็นคนดี	 เป็นคนเก่ง	 ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 

	 	 ไปได้อย่างแน่นอน	เพื่อให้เกิดพลังที่จะน�าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
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เทคนิคการจัดการอารมณ์ (แหล่งข้อมูล	ส�านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

	 ในชีวิตประจ�าวันของเรามีเรื่องราวมากมายท่ีต้องคิด	 เพราะฉะนั้นเราจะต้ังมือรับกับเรื่องราว

เหล่านั้นได้อย่างไร?	ลองมาดูเทคนิคที่ช่วยจัดการอารมณ์และความคิดของเรากัน

 1. ความรู้สึกตัว เมื่อไรก็ตามที่เกิดความรู้ตัวด้านอารมณ์ขึ้น	 จะส่งผลให้อารมณ์ดังกล่าวลด

ความรุนแรงลง	ดังเช่น	คนที่รู้ว่า	“ฉันก�าลังโกรธ”	จะลดความโกรธลงได้	คนที่รู้ตัวว่า	“ฉันก�าลังหงุดหงิด”	

จะลดความหงุดหงิดลงได	้ท�าให้สามารถใช้เหตุผลตัดสินใจได้ดีขึ้น

 2. การหายใจ การมสีตริบัรู้ลมหายใจเข้าออกถือว่าเป็นการท�าสมาธใิห้อารมณ์และจติใจกลบัเข้าสู่ 

ภาวะสงบ	 ซึ่งควรเริ่มท�าในท่านอนจนท�าได้แล้ว	 ค่อยขยับมาท�าท่านั่งและยืน	 จนเป็นนิสัยการหายใจที่

ผ่อนคลาย	เทคนิคการหายใจมีหลากหลายแตกต่างกันออกไป	ส�าหรับวิธีง่ายๆ	ขั้นพื้นฐาน	ได้แก	่การนับ

(Counting)	 ที่นับควบคู่ไปกับการก�าหนดลมหายใจเข้าออก	 และใช้ค�าภาวนา	 เช่น	 “พุท-เข้า	 โธ-ออก”	

หรือ	“พองหนอ-ยุบหนอ”	เป็นต้น	ซึ่งเป็นรากฐานเดียวกับการท�าโยคะ	หรือการนั่งสมาธินั่นเอง

 3. การผ่อนคลายกล้ามเน้ือ สามารถท�าได้กับกล้ามเน้ือทุกส่วนท่ีรูส้กึเครยีด	โดยเร่ิมจากอริิยาบถ

ที่อวัยวะทุกส่วนผ่อนคลายและสบายมากที่สุด	 แล้วค่อยๆ	ผ่อนกล้ามเนื้อส่วนดังกล่าวจนรู้สึกผ่อนคลาย 

มากทีส่ดุ	โดยวธินีีจ้ะช่วยก�าจดัอาการปวดหวั	อาการปวดท่ัวไป	และอาการนอนไม่หลับ	ได้เป็นอย่างดด้ีวย

 4. การฝึกควบคมุประสาทอตัโนมัต ิวธิง่ีายทีส่ดุคอืการฝึกฝ่ามอืร้อน	ด้วยการต้ังฝ่ามอืในระดบั

ทรวงอก	หันฝ่ามือเข้าหากันโดยเว้นช่วงห่างประมาณ	2-3	นิ้วฟุต	หลังจากนั้นขยับฝ่ามือออกจากกันช้าๆ	

จนห่างพอควรแล้วขยับเข้ามาใกล้กันอีก	ท�าอย่างนี้เป็นจังหวะช้าๆ	จับความรู้สึกของฝ่ามือทั้ง	2	ข้างด้วย

สมาธ	ิจะท�าให้เกดิความร้อนขึน้บนฝ่ามอื	ซึง่เกดิจากหลอดเลอืดบนฝ่ามอืขยายตวั	ท�าตดิต่อกนัอย่างน้อย	

5-10	นาที

 5. การจินตนาการ	นอกจากเราสามารถจินตนาการถึงสิ่งสวยงามเพื่อคลายเครียด	เราอาจ

ประยกุต์ใช้วธิกีารของจิตบ�าบดัซึง่จะช่วยให้เกดิผลดีมากขึน้อกีด้วย	นัน่คอืให้คดิถงึสิง่ทีท่�าให้เกดิการกลวั 

ในขณะที่ก�าลังอยู่ในสภาพผ่อนคลาย	วิธีนี้เริ่มต้นจากการท�าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายก่อน	จากนั้นค่อยนึก 

ภาพสิ่งเร้า	(สิ่งที่ท�าให้เกิดความกลัว)	เป็นล�าดับขั้น	จากระดับที่ก่อให้เกิดความกลัวน้อยที่สุดไปจนถึง

มากทีส่ดุ	 ทัง้น้ีการเผชญิหน้ากบัความทุกข์ในสภาพผ่อนคลายช่วยท�าให้เกดิอารมณ์ทางบวกและความสงบ 

ในที่สุด

 6. คิดในทางที่ถูก	ในทางวิทยาศาสตร์พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมอง	เม่ือคิดอย่างหนึ่งสมอง

ก็จะตอบสนองไปตามน้ัน	เช่น	เม่ือคิดถึงสุขภาพภายใต้ความเครียด	ความกดดัน	หรือความซึมเศร้า	

อาการปวดจะรุนแรงที่สุด	 เมื่อผ่อนคลายหรือก�าลังมีความสุข	 ความเจ็บปวดก็จะลดลง	 ดังนั้น	 ความคิด

สามารถก�ากับกายให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้

	 ในท�านองเดียวกัน	ด้วยวิธีคิดและการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง	ก็สามารถก�ากับใจให้มีความสุขและ

ผ่านพ้นทุกข์ได	้ดังเช่นคนที่เข้าใจความเป็นจริงว่ามนุษย์มีโอกาสและฐานะไม่เท่าเทียมกัน	แต่เราทุกคนมี

โอกาสเผชิญภาวะของความทุกข์เท่าเทียมกัน	 ก็ย่อมมีภูมิต้านทานในการเผชิญความทุกข์ได้ดีกว่า	 หรือ 

คนทีส่ามารถปรบัเปลีย่นการแสวงหาความสขุบนปัจจยัภายนอก	มาเป็นการหาความสุขจากปัจจัยภายใน 

ที่ยั่งยืนกว่า	ด้วยการพึงพอใจในตัวเองและสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ก็ย่อมเป็นสุขได้ง่ายกว่า	และเป็นทุกข์

ได้ยากกว่าคนทีฝ่ากความสขุไว้กบัสิง่เร้าภายนอก	อกีท้ังยงัน่าจะป้องกนัตวัจากความทุกข์ต่างๆ	ได้ดีอีกด้วย
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 7. คิดเชิงบวก	ความคิดทางลบของเราเอง	เช่น	คิดแต่สิ่งที่สูญเสีย	จมอยู่กับภาพอดีต	มองโลก

ในแง่ร้าย	กลัวการเปลี่ยนแปลง	ฯลฯ	ย่อมเป็นบ่อเกิดของความเครียด	ยิ่งต้องเผชิญความกดดันต่างๆ	

รอบตัว	ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจร่วมด้วย	 เมื่อสองแรงมาผสานกัน	

ความเครียดกับความคิดทางลบจะสะสมกลายเป็นความวิตกกังวล	หรือนานไปก็กลายเป็นความท้อแท้

สิ้นหวังและซึมเศร้าในที่สุด

	 ดังนั้น	นอกจากต้องผ่อนคลายความเครียดด้วยการจัดการทางอารมณ์	การจัดการกับความคิด

ก็จะช่วยขจดัทกุขภาวะระยะยาวได้	 โดยวธิกีารหลกักค็อืปรบัเปลีย่นความคดิใหม่ให้เป็นความคดิทางบวก 

(Positive	 thinking)	 ซึ่งวิธีนี้จะท�าให้เกิดพลังในการใช้ชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาโอกาสท่ามกลาง

อุปสรรค	(Turning	obstacle	into	opportunity)	ท�าให้เรามองเห็นประโยชน์ของปัญหา	ตัวอย่างเช่น 

เมือ่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ	ผูท้ีสู่ญเสยีฐานะและกจิการกจ็ะเกิดความทุกข์ใจ	แทนทีจ่ะมองแต่ด้านท่ีตนสญูเสยี

ไปแต่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่ว่ายังมีสิ่งดีๆ	ด้านอื่นเหลืออยู่ในชีวิต	เช่น	มีเวลาให้กับตนเองและ

ครอบครัวเพิ่มขึ้น	บางคนมองว่าการตกงานเป็นโอกาสที่ดีที่จะแสวงหางานหรือาชีพใหม่	หรือคนที่อกหัก

อาจค้นพบว่าความเข้มแข็งของตัวเองท่ีสามารถผ่านพ้นความเจ็บปวดได้	หรือยังมีคนที่รักตัวเองอยู่

มากมาย

	 การคิดในทางบวกนี้ยังมีประโยชน์ในระยะยาว	นั่นคือ	ช่วยให้มองปัญหาเป็นบทเรียนส�าหรับที่ 

จะปรับปรุงสิ่งบกพร่องต่อไปได้
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ดำ้านพฤติกรรม

การลดเหล้า	(แหล่งข้อมูล	แผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน)

	 การคัดกรองปัญหาการด่ืมสรุา	(Alcohol	screening)	ด้วยแบบรายงานตวัเองหรอืการสมัภาษณ์

ด้วยแบบคัดกรอง	 ASSIST	 (The	 Alcohol,	 Smoking	 and	 Substance	 Involvement	 Screening	

Test)	เป็นเคร่ืองมือที่พัฒนาภายใต้การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก	แบบคัดกรองนี้ออกแบบมา

เพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ	 โดยให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้สอบถามผู้มารับบริการแล้วบันทึกผล	

ใช้เวลาประมาณ	 5-10	 นาท	ี แบบคัดกรอง	 ASSIST	 สามารถคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ 

ยาสบู	 เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์หรอืสรุา	กญัชา	 โคเคน	สารกระตุน้ประสาทกลุม่แอมเฟตามีน	ยากล่อมประสาท

หรือยานอนหลับ	สารหลอนประสาท	สารระเหย	และสารเสพติดอื่นๆ

	 แบบคัดกรอง	 ASSIST	 สามารถบอกค่าคะแนน	 ความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติดแต่ละชนิด 

ซึ่งน�ามาใช้เริ่มต้นพูดคุยกับผู้รับบริการ	เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด	(ให้การบ�าบัดแบบสั้น)	ค่าคะแนนที่ได้

ในสารเสพติดแต่ละชนิด	จะจัดอยู่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามล�าดับ	ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต�่า	ปานกลาง	หรือสูง	

ซ่ึงสามารถก�าหนดวธิกีารรักษาท่ีเหมาะสมตามระดบัความเสีย่ง	เช่น	ไม่ต้องรักษา	หรอืให้การบ�าบัดแบบสัน้	

หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินและบ�าบัดรักษา	เป็นต้น

	 การบ�าบัดแบบสั้น	 (Brief	 intervention)	 ตามระดับความเสี่ยงหรือความรุนแรงของอันตราย

จากการสุม่จากแบบคัดกรอง	โดยแบ่งระดับความเสีย่งได้	3	ระดับ	ดงันี้

คะแนน
ASSIST ระดับความเสี่ยง แนวทางการรักษา

0-10 ระดับความเสี่ยงต�่า	(Lower	risk) การให้ความรู้/ค�าแนะน�า	(Brief	advice)

11-26 ระดับความเสี่ยงปานกลาง
(Moderate	risk)

การให้ค�าปรึกษาแบบสั้น	(Brief	counseling)

≥27 ระดับความเสี่ยงสูง	(High	risk) การให้ค�าปรึกษาแบบสั้น	 (Brief	 counseling)	
และการส่งต่อเพ่ือรับการประเมินและบ�าบัดแบบ
เข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญ

 การดื่มแบบความเสี่ยงต�่า (Lower risk)	ผลการประเมิน	0-10	คะแนน	หมายถึง	การดื่มใน

ขณะน้ีมีความเสี่ยงต�่าต่อการเกิดปัญหาจากการดื่มสุรา	 แต่ในอนาคตหากด่ืมมากกว่านี้	 มีโอกาสเพิ่ม

ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการดื่มสุราได้

 การดืม่แบบความเสีย่งปานกลาง (Moderate risk) ผลการประเมนิ	11-26	คะแนน	หมายถงึ	

มีความเสี่ยงปานกลางต่อสุขภาพและปัญหาอื่นๆ	 หรืออาจเริ่มมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว	 การดื่มสุรา 

อย่างต่อเนือ่งลักษณะเช่นน้ี	จะก่อให้เกดิปัญหาสขุภาพและปัญหาอืน่ๆ	เพิม่ข้ึนได้ในอนาคต	รวมถงึเสีย่งต่อ 

การติดสุราได้	โดยเฉพาะในคนที่เคยมีปัญหาจากการดื่มสุราหรือเคยติดสุรามาก่อน

 การดืม่แบบความเสีย่งสงู (High risk)	ผลการประเมินตัง้แต่	27	คะแนนข้ึนไป	หมายถงึ	บ่งชีว่้า

มคีวามเสีย่งสงูต่อการติดสรุา	 หรอืติดสรุาแล้ว	 หรอืก�าลงัประสบปัญหาสขุภาพ	 สงัคม	 การเงิน	 กฎหมาย	 

ที่สัมพันธ์กับการดื่มสุรา
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แนวปฏิบัติกิจกรรมบริการ

 กิจกรรมที่ 1 :	การคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา	(Alcohol	screening)

	 “ก่อนด�าเนินการคัดกรอง	ควรแสดงท่าทีรับฟัง	เป็นมิตร	ไม่ตัดสินถูกผิด	โดยแสดงความเข้าใจ

เห็นใจ	 และไวต่อความรู้สึกของผู้รับการคัดกรอง	 และควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองนี้	 โดย

อธิบายเหตุผลความจ�าเป็นในการถามประวัติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และให้การรับรองว่า

ค�าตอบที่ได้จะเก็บเป็นความลับ”

แนวการปฏิบัติ

ข้อที่ 1
ตลอดชวีติทีผ่่านมาคุณเคยด่ืมเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์	 หรือไม	่ (หรือเคยดื่ม	 แต่
เลิกดื่มตั้งแต	่1	ปีขึ้นไป)

1.	“ไม่เคยดื่มเลย”	ให้ยุติการประเมิน
2.	“เคยดืม่	แต่ปัจจุบันเลกิดืม่มาแล้ว	1	ปี”	ให้ยุติ	การประเมนิ
3.	“เคยดื่ม”ให้ถามต่อข้อที่	2

ข้อที่ 2
ในช่วง	3	เดอืนทีผ่่านมาคุณดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์	บ่อยเพียงไร

1.	“ไม่เคย	 หมายถึง	 ไม่ดื่มเลยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”	 
	 แปลผล	0	คะแนน	และให้ข้ามไปถามข้อที	่6	และ	7	
2.	“ครั้งสองครั้ง	หมายถึง	ดื่มเพียง	1-2	ครั้งในช่วงสามเดือน 
	 ที่ผ่านมา”	แปลผล	2	คะแนน
3.	“ทุกเดือน	หมายถึง	ดื่มเฉลี่ย	1-3	ครั้งต่อเดือนในช่วงสาม 
	 เดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	3	คะแนน
4.	“ทุกสัปดาห์	หมายถึง	ดื่ม	1-4	ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงสาม 
	 เดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	4	คะแนน
5.	“ทุกวันหรือเกือบทุกวัน	หมายถึง	 ดื่ม	 5-7	 วันต่อสัปดาห์ 
	 ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	6	คะแนน
6.	“ไม่ตอบ”	หรือไม่สามารถถามต่อได้ให้ลง	ไม่ระบุ

ข้อที่ 3
ในช่วง	 3	 เดือนที่ผ่านมา	 คุณเคยรู้สึก
อย าก ด่ื ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แอลกอฮอล ์	 
อย่างมากบ่อยเพียงไร

1.	“ไม่เคย	หมายถึงไม่เคยอยากดืม่เลยในช่วงสามเดอืนทีผ่่านมา”	 
	 แปลผล	0	คะแนน
2.	“ครั้งสองครั้ง	หมายถึง	ดื่มเพียง	1-2	ครั้งในช่วงสามเดือน 
	 ที่ผ่านมา”	แปลผล	3	คะแนน
3.	“ทุกเดอืน	หมายถงึ	อยากดืม่เฉลีย่	1-3	ครัง้ต่อเดอืนในช่วง 
	 สามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	4	คะแนน
4.	“ทุกสัปดาห์	หมายถึง	อยากดื่ม	1-4	ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วง 
	 สามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	5	คะแนน
5.	“ทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 หมายถึง	 อยากดื่ม	 5-7	 วันต่อ 
	 สัปดาห์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	6	คะแนน

ข้อที่ 4
ในช่วง	3	เดอืนทีผ่่านมาการดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ท�าให้คุณเกดิปัญหาสขุภาพ	
ครอบครัว	สังคมกฎหมาย	หรือการเงิน
บ่อยเพียงไร

1.	“ไม่เคย	 หมายถึง	 ไม่เคยเกิดปัญหาจากการดื่มเลยในช่วง 
	 สามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	0	คะแนน
2.	“ครั้งสองครั้ง	หมายถึง	มีปัญหา	1-2	ครั้งในช่วงสามเดือน 
	 ที่ผ่านมา”	แปลผล	4	คะแนน
3.	“ทุกเดือน	หมายถึง	มีปัญหาเฉลี่ย	1-3	ครั้งต่อเดือนในช่วง	 
	 สามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	5	คะแนน
4.	“ทุกสัปดาห์	หมายถึง	มีปัญหา	1-4	ครั้งต่อสัปดาห์	ในช่วง 
	 สามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	6	คะแนน
5.	“ทุกวันหรือเกือบทุกวัน	หมายถึง	มีปัญหา	5-7	วันต่อ 
	 สัปดาห์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	7	คะแนน
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แนวการปฏิบัติ

ข้อที่ 5
ในช่วง	3	เดือนทีผ่่านมา	คณุไม่สามารถ
ท�ากิจกรรมท่ีคุณควรจะท�าได้ตามปกต	ิ
เนื่องจากคุณดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล	์
บ่อยเพียงไร

1.	“ไม่เคย	 หมายถึง	 ไม่เคยรบกวนกิจกรรมปกติเลยในช่วง 
	 สามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	0	คะแนน
2.	“ครั้งสองครั้ง	หมายถึง	เคยรบกวนกิจกรรมปกติ	1-2	ครั้ง 
	 ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	5	คะแนน
3.	“ทุกเดือน	 หมายถึง	 รบกวนกิจกรรมปกติเฉลี่ย	 1-3	 ครั้ง 
	 ต่อเดือนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	6	คะแนน
4.	“ทุกสัปดาห์หมายถึงรบกวนกิจกรรมปกติ	 1-4	 ครั้งต่อ 
	 สัปดาห์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	7	คะแนน
5.	“ทุกวันหรือเกือบทุกวัน	 หมายถึง	 รบกวนกิจกรรมปกต	ิ 
	 5-7	วันต่อสัปดาห์ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา”	แปลผล	8	 
	 คะแนน

ข้อที่ 6
ตลอดชวิีตทีผ่่านมา	เพ่ือนฝงู	ญาต	ิหรอื 
คนอืน่	 เคยแสดงความกงัวลหรอืตกัเตือน
คณุเกีย่วกบัการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ของคุณ	หรือไม่

1.	“ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิต”แปลผล	0	คะแนน
2.	“เคยและเกดิขึน้ภายใน	3	เดอืนทีผ่่านมา”	แปลผล	6	คะแนน
3.	“เคย	แต่เกิดขึ้นก่อนหน้า	3	เดือนนี้”	แปลผล	3	คะแนน

ข้อที่ 7
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา	 คุณเคยพยายาม
หยดุหรอืลดการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
ให้น้อยลง	แต่ท�าไม่ส�าเร็จ	หรือไม่

1	 “ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิต”แปลผล	0	คะแนน
2.	“เคยและเกดิขึน้ภายใน	3	เดอืนทีผ่่านมา”	แปลผล	6	คะแนน
3.	“เคย	แต่เกิดขึ้นก่อนหน้า	3	เดือนนี้”	แปลผล	3	คะแนน

สรุปผลคะแนน รวมคะแนนทั้งหมดตั้งแต่ข้อ	2	ถึง	ข้อ	7
คะแนน	0-10	 จัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยงต�า่
คะแนน	11-26	 จัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยงปานกลาง
คะแนน	ตั้งแต	่27	ขึ้นไป	 จัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยงสูง
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 กิจกรรมที่ 2 :	 การบ�าบัดแบบสั้น	 (Brief	 intervention)	 ให้ค�าแนะน�า/ปรึกษาผู้มีพฤติกรรม

การดื่มแบบเสี่ยง

แนวการปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1
ผูท่ี้ไม่เคยด่ืม	หรอืหยดุด่ืมมา	1	ปีขึน้ไป

ยุติการประเมิน
แสดงความชื่นชมที่ไม่ดื่ม	 หรือสามารถหยุดดื่มได้	 ให้ความรู้
อันตรายจากการดื่ม

ขั้นตอนที่ 2
ผู้ที่มีคะแนน	 0-10	 คะแนนจัดอยู่ใน
ระดับเสี่ยงต�่า

การให้ค�าแนะน�าแบบสั้น (Brief Advice)
1.	สะท้อนกลับผลการประเมิน
2.	การให้ความรู้อันตรายจากการดื่ม
3.	การก�าหนดเป้าหมาย
4.	ให้ค�าแนะน�าการดื่มลดลง

ขั้นตอนที่ 3
ผู้ที่มีคะแนน	 11-26	 คะแนนจัดอยู่ใน
ระดับเสี่ยงปานกลาง

การปรึกษาแบบสั้น (Brief Counseling)
1. การให้ค�าแนะน�าแบบสั้น
2. ประเมินแรงจงูใจหรอืความพร้อมในการท่ีจะปรบัเปลีย่น 
 พฤติกรรมและให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมกับระดับแรงจูงใจ
	 ■ ขัน้เมินเฉยหรอืไม่สนใจปัญหา :	 ให้ข้อมูลสะท้อนกลบั	 
	 	 (Feedback)	และข้อมูล	(Information)	อันตรายจาก 
	 	 การดื่ม
	 ■ ขัน้ลังเลใจ : ให้ข้อมลู	(Information)	ปัญหาจากการด่ืม 
	 	 และความเสีย่งหากปล่อยไว้	 ชัง่น�า้หนกัข้อดแีละข้อไม่ดี 
	 	 ของการดื่ม/การหยุดดื่ม	พูดคุยถึงการเลือกเป้าหมาย	 
	 	 (Goal)
 ■ ขั้นตัดสินใจ :	พูดคุยถึงทางเลือกเป้าหมาย	(Goal)	ให้ 
	 	 ค�าแนะน�า	(Advice)	และเสรมิก�าลงัใจ	(Encouragement)
	 ■	 ขั้นลงมือกระท�า:	ทบทวนให้ค�าแนะน�า	 (Advice)	และ 
	 	 เสริมก�าลังใจ	(Encouragement)
	 ■	 ขั้นกระท�าต่อเนื่อง:	เสริมก�าลังใจ	(Encouragement)
	 ■	 ขั้นย้อนกลับพฤติกรรมเดิม:ให้ก�าลังใจช่วยให้ตั้งหลักได้ 
	 	 อีกครั้ง
3. ติดตามต่อเนื่องเพื่อติดตามพฤติกรรมการดื่มในทุกครั้งที่
	 รบับริการสขุภาพ	แก้ไขปัญหาอปุสรรค	ก�าหนดวธีิการแก้ไข 
	 ที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 4
ผู้ท่ีมีคะแนนต้ังแต่	 27	 คะแนนขึ้นไป
จัดอยู่ในระดับเสี่ยงสูง

ให้การปรกึษาแบบสัน้ (Brief Counseling)	ตามข้ันตอนท่ี	3
และส่งต่อ (Refer)	เพือ่รบัการประเมนิและบ�าบัดแบบเข้มข้น
โดยผู้เชี่ยวชาญ
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การเลิกบุหรี่

ความรู้เกี่ยวกับการเสพติดยาสูบ
(แหล่งข้อมูล	ผศ.พว.กรองจิต	วาทีสาธกกิจ	มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)

	 การเสพติดบุหรี่/ยาสูบ	=	ติด	3	อย่าง	(Bio	-	Psycho	-	Social	:	กาย	-	จิต	-	สังคม)
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ลักษณะการเสพติด

 ติดนิโคติน	ตื่นนอนสูบ	หยุดสูบระยะหนึ่งรู้สึกกระวนกระวาย	เปรี้ยวปาก	มึนศีรษะ	ขาดสมาธิ	

ปวดท้อง	เป็นต้น

 ติดนิสัย	 รู้สึกอยากสูบ	 รู้สึกว่าขาดไม่ได้	 ท�าโดยอัตโนมัติ	 เช่น	 หลังมื้ออาหาร	 ขณะเข้าห้องน�้า	

ขณะจิบกาแฟ	เมื่อดื่มแอลกอฮอล์	ไปงานเลี้ยงสังสรรค์	เป็นต้น

 ติดความรู้สึก	สูบเมื่อรู้สึกมีความสุข	เมื่อรู้สึกเศร้า	เมื่อเหนื่อยล้า	เมื่อรู้สึกตื่นเต้น	เมื่ออยู่ว่างๆ	

เบื่อๆ	สูบเพื่อปกปิดความรู้สึกโกรธ	หรือประหม่า	ฯลฯ

	 จากงานวิจัย	ของ	Kathleen	A.	O’Connellet.Al.	พบว่า	การตรวจหาสารโคตินิน	ซึ่งเป็นสาร

นโิคตินทีอ่ยูใ่นร่างกาย	จากการตรวจเลอืดหรอืปัสสาวะ	พบว่า	หลงัเลกิบหุรี	่72	ชัว่โมง	ไม่พบสารนโิคตนิเลย

คือ	นิโคตินออกจากร่างกายหมดภายใน	72	ชั่วโมง	และพบว่า	ร้อยละ	40	จะกลับไปสูบในวันที	่3	หลัง 

เลิกบหุรี	่หากแรงจูงใจไม่เข้มแขง็และจากการตดิตามดคูวามรูส้กึอยากสบูในคนทีก่�าลงัเลกิสบูจ�านวน	36	คน 

โดยให้บันทึกความรู้สึกอยากสูบ	3	วันติดต่อกันในระยะ	10	วันแรกท่ีก�าลังเลิกบุหรี่	พบว่า	ความรู้สึก 

อยากสูบเกิดขึ้นเฉลี่ย	3.6	ครั้งต่อวัน	การอดทนเพื่อไม่สูบ	พบว่า	67%	ใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท�า

อย่างอื่นแทนการสูบ	และ	33%	ใช้ความคิดเตือนตนว่าไม่สูบ

	 การเข้าสู่ร่างกายของนิโคตินเมื่อสูดควันยาสูบเข้าไปหรือเคี้ยวกลืน	นิโคตินจะถูกดูดซึมผ่าน

ผนังเซลล์ทางเดินหายใจ/กระเพาะอาหารเข้ากระแสเลือด	แล้วไปออกฤทธิ์ที่ส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	เช่น	

สมอง	หัวใจ	และหลอดเลือด	ทางเดินอาหาร	และกล้ามเนื้อลาย	เป็นต้น

	 นิโคตินจะถูกก�าจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะในรูปของโคตินิน	(Cotinine)

	 นิโคตินท�าให้เกิดการเสพติด	

ซึง่เป็นผลของนโิคตินต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง	พบว่า	นโิคตนิออกฤทธ์ิใกล้เคยีง 

กับสารเสพติดอื่นๆ	 เช่น	 แอมเฟตามีน	

โคเคน	 ในสมองส่วนที่อยู่ชั้นใน	 (Lim-

bic	 system)	 เป็นสมองส่วนที่ควบคุม

อารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์	 จะมี

บริเวณที่ท�าหน้าที่รับรู้เกี่ยวกับอารมณ์	 

และความรู้สึกสุขใจ	หรือเรียกบริเวณนี้

ว่า	Brain	reward	pathway	ซึ่งจะมีการท�างานที่อยู่นอกเหนืออ�านาจการควบคุมของจิตใจ	โดย	Brain	

reward	 pathway	 จัดเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของการติดยาเสพติดทุกชนิด	 รวมถึงยาสูบด้วย	 โดย

กระบวนการท�างานของ	Brain	reward	pathway	เริ่มจากสมองบริเวณที่เรียกว่า	Ventral	Tegmental	

Area	 (VTA)	 ส่งสัญญาณประสาทในรูปของสารสื่อประสาท	 ชื่อว่า	 โดปามีน	 (Dopamine)	 ไปยังสมอง

ส่วนที่ชื่อว่า	Nucleus	Accumbens	(NA)	แล้วส่งสัญญาณต่อไปยังสมองชั้นนอกเพื่อท�าให้ร่างกายรู้สึกมี

ความสขุ	อิม่เอิบใจ	มแีรงจูงใจเกดิขึน้	โดยในสภาวะปกต	ิ(ไม่มีการใช้สารเสพตดิ)	Brain	reward	pathway	

สามารถถูกกระตุ้นได้จากสภาวะต่างๆ	 ที่ท�าให้เกิดความสุขได้ด้วย	 เช่น	 ถูกหวย	 สอบได้ที่หนึ่ง	 ได้โบนัส	

เป็นต้น
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	 ส�าหรับการเสพติดบุหรี่	เมื่อนิโคตินจากยาสูบเข้าสู่ร่างกาย	จะถูกส่งต่อเข้าไปยังระบบประสาท

ส่วนกลาง	แล้วนิโคตินจะออกฤทธิ์โดยการจับกับตัวรับนิโคติน	 (Nicotine	 receptor)	ซึ่งพบได้ที่บริเวณ	

VTA	ของ	Brain	reward	pathway	ผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจับของนิโคตินกับตัวรับนิโคตินคือ	มีการหลั่ง

ของโดปามีนออกมาจากปลายประสาท	VTA	มากข้ึน	ท�าให้ผูส้บูยามคีวามรูส้กึสขุใจ	สบายใจข้ึน	มอีารมณ์

เป็นสุข	มีแรงจูงใจ

	 ผลของ	Nicotine	ต่อสารสื่อประสาทในสมอง

	 Dopamine		 ท�าให้รู้สึกพึงพอใจ	สุขใจ	ลดความอยากอาหาร

	 Acetylcholine		 ตื่นตัว	ท�าให้ความจ�าและสมาธิดีขึ้น

	 Serotonin		 รักษาระดับอารมณ	์หลับดี	ลดความอยากอาหาร

	 Norepinephrine		 ตื่นตัว	มีแรงจูงใจ	สดชื่น	ลดความอยากอาหาร

	 Glutamate		 เพิ่มความจ�า

	 Vasopressin		 เพิ่มความจ�า

 β-endorphin		 ลดความวิตกกังวลและความเครียด

	 GABA		 ลดความวิตกกังวล

	 ผลของ	Nicotine	ต่อระบบอื่นๆ

	 Dopamine		 เพิ่มการบีบตัวของทางเดินอาหาร

	 Acetylcholine		 เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

	 Serotonin		 คลื่นไส	้อาเจียน	เพิ่มการบีบตัวของทางเดินอาหาร

	 Norepinephrine	 หัวใจเต้นเร็ว	ใจสั่น	มือสั่น

	 อาการถอนนิโคติน	มีอารมณ์ซึมเศร้านอนไม่หลับหงุดหงิด	ผิดหวัง	หรือโกรธเคือง	อารมณ์เสีย 

ง่าย	วิตกกังวล	สมาธิลดลง	 เครียด	กระวนกระวาย	หัวใจเต้นช้าลง	อยากอาหารมากขึ้นหรือน�้าหนักตัว 

เพ่ิมขึน้	อาการอืน่ๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้ปวดท้อง	มวนท้อง	ท้องเสยี	คลืน่ไส้	เป็นไข้	ครัน่เนือ้ครัน่ตวั	ชาปลายมือ	

ไอ	ปากเป็นแผล	น�้าลายเหนียว	เปรี้ยวปาก	ท้องผูก

	 อ�านาจการเสพติดของยาสูบนิโคติน	>	เฮโรอีน	>	โคเคน	>	แอลกอฮอล์	>	คาเฟอีน

	 ความยากในการเลิกนิโคติน	=	เฮโรอีน	=	โคเคน	=	แอลกอฮอล์	>	คาเฟอีน

	 บหุรีท่ีข่ายในปัจจุบนัมอัีนตรายมากกว่าเมือ่	50	ปีก่อน	มโีอกาสเกดิมะเรง็ปอดและถุงลมปอดพอง

เพิ่มขึ้นแม้จะสูบน้อยมวนกว่า	 เสพติดง่ายขึ้น	 มีอ�านาจเสพติดสูงขึ้น	 เลิกสูบได้ยากขึ้น	 และความเสี่ยงที่

จะเกิดโรคและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

	 บริษัทบุหรี่ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดนักสูบหน้าใหม่	และให้เกิดการเสพติดยั่งยืน	ท�าให้เริ่ม

หัดสูบได้ง่าย	 โดยเพิ่มความหวานและลดการระคายเคืองของควันบุหรี่	 ด้วยการเติมน�้าตาล	 เติมกรด 

เลวูลินิค	 เติมช็อคโกแลต	 เติมสารลิควอไรซ์	 เติมเมนทอลเพื่อท�าให้คอเย็น	 เติมสารขยายหลอดลมเพื่อ

ท�าให้สูดควันเข้าปอดได้ง่าย

	 ท�าให้บหุรีม่อี�านาจเสพติดเพิม่ขึน้ด้วยการเตมินโิคตนิ	 เพิม่ปรบัระดบักรดด่างเพือ่ท�าให้มนีโิคตนิ

อสิระมากขึน้	เติมน�า้ตาลเพ่ือเพิม่อ�านาจการเสพตดิของนิโคตนิ	เตมิแอมโมเนยีเพือ่ท�าให้นโิคตนิข้ึนถึงสมอง

เร็วขึ้น
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	 การเสพติดบุหรี่ในเยาวชนส่วนใหญ่เริ่มต้นสูบบุหรี่ก่อนอายุ	18	ปี	โดยอายุเฉลี่ยของการเสพติด

บุหรี	่ คือ	 18	 ปี	 และหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งของเด็กที่ทดลองสูบบุหรี่จะกลายเป็นคนติดบุหรี่	 อีกทั้งการ

เสพติดบุหรี่ของวัยรุ่นน�าไปสู่การเสพสิ่งเสพติดอื่น	 เช่น	 สุรา	 ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย	 และการมีเพศ

สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดบุหรี่ของเยาวชน	ได้แก่	การสูบบุหรี่ของพ่อแม่	และเพื่อน	ค่านิยมของ

การสูบบุหรี่ในสังคม	การเข้าถึงสินค้าบุหรี่ได้ง่าย	และการตลาดของบริษัทบุหรี่

	 การสูบบุหรี่ของพ่อแม่	 พ่อแม่ที่สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงที่ลูกจะติดบุหรี่	 ในทางกลับกันพ่อแม่ที่

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสูบบุหรี่ของลูก	จะลดโอกาสการติดบุหรี่ของลูก	ไม่ว่าพ่อแม่จะสูบบุหรี่หรือไม่

ก็ตาม	 และการสูบบุหรี่ในบ้านเพิ่มความเสี่ยงที่ลูกจะติดบุหรี	่ ดังนั้น	 การห้ามสูบบุหรี่ในบ้านลดโอกาส

การติดบุหรี่ของลูก	แม้พ่อแม่จะเป็นคนสูบบุหรี่ก็ตาม

	 การสูบบุหรี่ของเพื่อน	 การมีเพื่อนที่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้วัยรุ่นติดบุหรี่	 อาจ

เป็นผลจากแรงกดดันของเพื่อน	ต้องการเลียนแบบเพื่อน	เลือกคบเพื่อนที่สูบบุหรี่

	 จ�านวนปีที่ได้ก�าไรเมื่อเลิกสูบบุหรี่	ถ้าเลิกสูบตอนอายุ	60	ปี	จะอายุยืนขึ้น	3	ปีถ้าเลิกสูบตอน

อายุ	50	ปี	จะอายุยืนขึ้น	6	ปีถ้าเลิกสูบต่อนอายุ	40	ป	ีจะอายุยืนขึ้น	9	ปี	ถ้าเลิกสูบต่อนอายุ	30	ปี	จะ

อายุยืนขึ้น	10	ปี
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เกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย เมื่อเลิกสูบบุหรี่

20	นาที ●	ความดัน	ชีพจร	อุณหภูมิของมือกลับสู่ปกติ

8	ชั่วโมง ●	กว่า	90%	ของนิโคตินในร่างกายถูกขับออกไปแล้ว

12	ชั่วโมง ●	ระดับออกซิเจนในเลือดกลับคืนสู่ปกติ

24	ชั่วโมง ●	ระดบัความหงดุหงดิจากการขาดนโิคตนิจะสงูสดุ	และค่อยๆ	ลดลงภายในสองอาทติย์

48	ชั่วโมง ●	ประสาทรับกลิน่เร่ิมหายชา	เริม่รับรูร้สชาติดข้ึีนผ่านพ้นระดบัหงดุหงดิสูงสดุไปแล้ว

72	ชั่วโมง ●	นิโคตินถูกขัดออกจากร่างกายหมดแล้วปอดเริ่มซ่อมแซมตัวเองหายใจเริ่มดีขึ้น

5-6	วัน ●	ผู้หยุดสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยจะเจอสิ่งกระตุ้นที่ท�าให้อยากสูบบุหรี่	3	ครั้งต่อวัน

	 โดยเฉลี่ยระยะเวลาที่อยากสูบมากจะไม่เกิน	3	นาที

10	วัน ●	ความอยากสูบบุหรี่จะเหลือเฉลี่ยวันละ	2	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	3	นาที

10-14	วัน ●	คุณเกือบจะหลุดพ้นจากอ�านาจการเสพติดแล้ว

●	เลือดจะมาเลี้ยงเหงือกและฟันในระดับเหมือนคนไม่สูบบุหรี่

2-4	อาทิตย์ ●	อาการต่างๆ	จากการหยุดสูบบุหรี่	 เช่น	หงุดหงิด	ขาดสมาธิ	นอนไม่หลับ	ซึมเศร้า	 

	 จะหายไปหมด

●	ปอดท�างานได้ดีขึ้น	ออกก�าลังกายได้ดีขึ้น	เหนื่อยน้อยลง	รู้สึกหายใจโล่งขึ้น

2	เดือน ●	เลือดไหลเวียนไปยังส่วนมือและเท้าได้ดีข้ึน	อาจรู้สึกชาเหมือนเข็มแทงท่ีปลายมือ 

	 ปลายเท้าระยะหนึ่ง	เป็นอาการปกติจากการฟื้นตัวของหลอดเลือด

3	เดือน ●	ขนอ่อนพดัโบกของเยือ่บทุางเดนิหายใจท�างานดขีึน้	 เริม่ขจดัสารทาร์ออกจากร่างกาย	 

	 อาจท�าให้มีอาการไออยู่ระยะหนึ่ง

●	เชื้ออสุจิจะเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนปกติ	และจ�านวนเชื้ออสุจิก็เพิ่มขึ้นด้วย

1	ปี ●	ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจลงครึ่งหนึ่ง

5	ปี ●	ความเสี่ยงของการเป็นโรคที่เกิดจากควันบุหรี่	ลดลงเหลือเท่าคนไม่เคยสูบ

10	ปี ●	ลดความเสี่ยงของ	โรคมะเร็งปอดลดลงครึ่งหนึ่งของคนที่ยังสูบต่อ

15	ปี ●	ความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจลดลงเหลือเท่าคนไม่เคยสูบบุหรี่
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 ที่ประชุมระดับผู้น�าสหประชาชาติร่วมตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากโรค 

ไม่ตดิต่อเรือ้รงั	 25%	ภายในปี	พ.ศ.	 2568	 โดยแต่ละประเทศต้องลดปัจจัยเสีย่งต่างๆ	ซึง่กรณยีาสบูต้อง 

ลดลง	30%	ซึ่งตามแนวโน้มที่ผ่านมาคาดการณ์ต่อไปถึง	พ.ศ.	2568	จ�านวนผู้สูบบุหรี่ลดลง	3.3 หมื่นคน

ต่อปี แต่ถ้าจะลดลงให้ได้ตามเป้าหมายท่ีทัว่โลกตกลงกนัไว้	ประเทศไทยจะต้องลดผูสู้บบหุรีใ่ห้ได้	1.3 แสนคน

ต่อปี

	 การเลิกสูบบุหรี่ในประเทศไทย	พบว่าประมาณหนึ่งในสามของผู้สูบบุหรี่พยายามที่จะเลิกสูบ

และหนึ่งในสามของผู้สูบบุหรี่ไปพบบุคลากรสาธารณสุขใน	12	เดือน	ก่อนการส�ารวจ	โดย	65.3%	ของ 

ผู้สูบบุหรี่ที่ไปพบบุคลากร	สธ.ได้รับการถามประวัติการสูบบุหรี่	และ	55.8%	ของผู้ที่ได้รับค�าถามประวัติ

สูบบุหรี่	ได้รับค�าแนะน�าให้เลิกสูบ	(ข้อมูลจากการส�ารวจ	GATS	พ.ศ.	2554)	จากข้อมูลพบว่า	ผู้สูบบุหรี่

ที่พยายามเลิกในปี	พ.ศ.	2554	4.7	ล้านคน	แต่มีเพียง	27.2%	ของคนที่เคยติดบุหรี่เท่านั้นที่เลิกสูบได้ 

ส่วนใหญ่เลกิไม่ได้	เนือ่งจากพยายามเลิกด้วยตนเองไม่ได้รบับริการช่วยเลกิ	มเีพยีงไม่ถึง	5%	ท่ีได้รบับรกิาร

ช่วยเหลือ

	 การรักษาผูเ้สพติดบหุร่ีโดยตรง	โดยการให้ความรูพ้ษิภยั/ความเสีย่งท่ีจะเกดิโรคให้ความรูถึ้งผลดี

ของการเลิกบุหรี่ให้ความรู้วิธีการเลิกบุหรี่	และจัดยาให้ตามความจ�าเป็น

	 การช่วยให้เลกิสบูบหุร่ี	โดยการปรับเปลีย่นปัจจยัแวดล้อม	จ�ากดัทีส่บูบหุรี	่(รวมถงึบ้าน)	มาตรการ

การขึน้ราคา/ภาษีบหุร่ี	 ขจดัปัจจัยเย้ายวนต่างๆ	 การห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขายภาพค�าเตอืนถึงอนัตราย

ของการสูบบุหรี่บนซอง	การรณรงค์สร้างกระแสไม่สูบบุหรี่ลดการเข้าถึงบุหรี่

	 การช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ต้องท�าท้ังให้การรักษาผู้เสพติดบุหรี่โดยตรง	และการปรับเปลี่ยนปัจจัย

แวดล้อม
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	 จากการวจิยัพบว่า	บหุรีไ่ฟฟ้ามปีระสทิธภิาพในการช่วยเลกิบหุรี	่ไม่แตกต่างจากยาช่วยเลกิบหุรี่ 

ที่มีขายอยู่ทั่วไป	ดังนั้น	จึงยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่รับรองให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยเลิกบุหรี่
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พฤติกรรมบ�าบัดโรคเสพยาสูบ 2562
(แหล่งข้อมูล	ผศ.กรองจิต	วาทีสาธกกิจ	มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)

	 การจะช่วยให้คนเลิกบุหรี่ต้องฝึกเป็นคนคิดบวก	มองบวก

	 คนสูบบุหรี่ไม่ใช่คนบ้า	คนขี้ยา	คนไม่ดี	แต่เป็นคนคนหนึ่งที่มีเกียรติ	มีศักดิ์ศรีของความเป็นคน

เช่นเดียวกับเรา	 เพียงแค่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรัง	 และเป็นโรคเรื้อรังที่บ�าบัดให้หายขาดได้

ไม่ใช่เพียงคน	1	คน	แต่เป็นคนที่มีอีกหลายคนหลายชีวิตร้อยเรียงเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเขา	หน้าที่ของเรา	

เพียงดูแลบ�าบัดเขา	เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ	พูดซ�้าๆ	เตือนซ�้าๆ

	 เมื่อจะช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ต้องใช้ความเป็นคน	มองคน	รักคน	เห็นคนเป็นคน	เข้าใจคนต้องใช้

ใจดู	ต้องใช้ใจฟัง	คิดว่าเป็นการท�าบุญ	1	คนสูบ	100	คนเจ็บ	ช่วยชีวิตทั่วไปช่วยได้	1	ชีวิต	ช่วยคนเลิก

บุหรี่ได้	1	คน	ช่วยได้นับร้อยชีวิต

	 ●	 การดูอย่างเดียวไม่พอ	ต้องมองให้เห็น

	 ●	 เห็นคนที่หลากหลาย	มีความคิดความเชื่อของเขาเอง	มีความเป็นตัวตนของเขา

	 ●	 สิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเสมอไป	ต้องมองด้วยใจ	See/Look

	 ●	 สิ่งที่ได้ยิน	ไม่ใช่อย่างที่ได้ยินเสมอไป	ต้องฟังด้วยใจ	Hear/Listen

	 การช่วยให้คนเลิกบุหร่ีจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงของคน	 2	 คน	 คือ	 บุคลากรท่ี 

รับผิดชอบ/คนใกล้ชิด	ที่จะเรียกสั้นๆ	ว่า	คนให	้(ก�าลังใจ)	และคนสูบบุหรี่

 คนให้

	 ต้องเข้าใจค�าว่า	ให้	อย่างถูกต้อง

	 ให้อะไร	ให้เมื่อไร	ให้อย่างไร

	 ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับคนสูบแต่ละคน

	 ให้ในสิ่งที่ใกล้ตัวเขา	เกี่ยวข้องชัดเจน	ให้ก�าลังใจ	กระตุ้นให้คิด	ให้เขาเกิดพลังบวกที่จะฮึดสู	้ 

	 และลงมือเลิกบุหรี่

 คนสูบ

	 ไม่มีใครท�าให้คนสูบบุหรี่เลิกได้หากเขาไม่อยากเลิก	 แต่หากเขามีแรงจูงใจมากพอ	 จนเกิดเป็น 

	 แรงบันดาลใจ	เขาจะเลิกได้อย่างง่ายๆ

	 คนจะเลิกบุหรี่	หากคิดได้ก็เลิกได้

	 เสนอทางเลือก	กระตุ้นให้คิด	ให้เขาเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเขา	เขาจะลงมือท�าอย่างเต็มใจ
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หัวใจส�าคัญของการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่

	 1.	ให้ความส�าคัญกับตัวตนของคนสูบ	 สิ่งที่คนสูบต้องการก่อนเสมอ	 มองเชิงบวก	 แสดงความ 

	 	 ห่วงใย	หาเรื่องชื่นชมตามความเหมาะสมและตามความจริง

	 2.	มีความหวัง	ไม่แสดงความคาดหวัง

	 3.	รู้เขารู้เรา	กระตุ้นให้คิด	ค้นหาแรงจูงใจ

	 4.	แยกหน้าที่ให้ชัดเจน	การช่วยเป็นหน้าที่ของเรา	การเลิกบุหรี่เป็นหน้าที่ของเขา

ปัญหาหลักของการเลิกสิ่งเสพติดไม่ใช้่การเลิกแต่เป็นการกลับมาเสพใหม่

	 ดงันัน้	เม่ือช่วยเขาให้สร้างพลงัทางจติผ่านแรงบนัดาลใจ	เขาลงมอืเลกิได้	ยงัไม่จบงาน	ต้องสามารถ

กระตุ้นให้เขามีแนวทาง	 มี	 Willpower	 ที่จะไม่กลับไปเสพอีก	 มี	 Mindfulness	 จากสถิติของอเมริกา 

พบว่า	 60-90%	 ของคนที่เลิกบุหรี่	 จะกลับไปสูบอีกภายใน	 1	 ปี	 การติดตามให้ก�าลังใจจึงเป็นวิธีการ 

ที่ช่วยได้อย่างดี

อะไรบ้างที่จะน�ามาสร้างแรงจูงใจได้

	 ●	 ครอบครัว

	 ●	 สุขภาพ	กาย/จิต

	 ●	 เศรษฐกิจ

	 ●	 สังคม

	 ●	 ภาพลักษณ์

	 ●	 ความจริงที่ให้ความกระจ่างกับความเชื่อของคนสูบ

หลักในการหาแรงจูงใจ

	 ●	 แรงจูงใจที่เข้มแข็งจะแตกต่างกันไปในเพศ	วัย	อาชีพ	ศาสนา	ความเชื่อ

	 ●	 แรงจูงใจที่เข้มแข็งคือสิ่งที่ท�าให้คนสูบเกิดความรู้สึกรัก	หรือ	กลัว	มากที่สุด

สิ่งที่คนสูบบุหรี่ต้องการ

 ●	 ค�าแนะน�าที่เข้าใจง่าย

	 ●	 ก�าลังใจ

	 ●	 ตัวช่วยให้เลิกง่ายขึ้น
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5 ใจเลิกบุหรี่ ด้วยวิธี 5 D
(แหล่งข้อมูล	ผศ.กรองจิต	วาทีสาธกกิจ	มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)

“เลิกบุหรี่ยากหรือง่าย อยู่ที่ใจของคุณ”

5 ใจ สู้บุหรี่

	 หาแรงจูงใจ	หาก�าลังใจ

	 ตั้งใจก�าหนดวัน

	 ตัดใจ	ทิ้งบุหรี่	อุปกรณ์

	 แข็งใจหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น	วางแผนสู้	รู้วิธีบรรเทาอาการ	หาตัวช่วย	ไม่กลับไปสูบอีก

	 ภูมิใจให้รางวัล/ชื่นชม	ตนเอง

 1. สร้างแรงจูงใจ/หาก�าลังใจ

	 	 เขียนข้อดี	ข้อเสียของการสูบบุหรี่	น�ามาชั่งน�้าหนัก

	 	 พูดคุยหรือสอบถามคนที่เลิกสูบได้แล้ว

	 	 เขียนเหตุผลที่ท�าให้อยากเลิก	เก็บไว้กับตัวและในที่ที่เห็นได้ง่าย

	 	 บอกคนรู้ใจ	ให้เป็นก�าลังใจ	หรือชวนเพื่อนให้เลิกสูบด้วยกัน

 2. ตั้งใจจะเลิกให้ได้

	 	 ก�าหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่

	 	 คิดแล้วท�าทันที	วันนี้	ดีที่สุด

	 	 อย่ารอเกิน	14	วัน

 3. ตัดใจ ไม่รอช้า ลงมือ

	 	 ทิ้งบุหรี่

	 	 ทิ้งหรือแยกบุหรี่และอุปกรณ์ออกจากกัน

	 	 ทิ้งหัวใจที่รักบุหรี่

	 	 ไม่ซื้อ	ไม่ขอ	ไม่รับ	ไม่จุด	ไม่ดูด

เลิกทีละมวน สู้ทีละวัน

มวนแรกไม่จับ มวนนี้ไม่จุด

ไม่สูบในเวลาที่เคยสูบ

ไม่สูบในที่ที่เคยสูบ

เลิกบุหรี่แล้วมีแต่ได้

	 อิสรภาพ

	 สุขภาพ	กาย	จิต

	 ความอบอุ่นใจ	ครอบครัว	ผู้ร่วมงาน	สังคม

	 ชีวิต

	 เงิน

	 บุญ
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 4. แข็งใจ หลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้

	 	 แอลกอฮอล์

	 	 คนสูบบุหรี่

	 	 สถานที่ที่มีการสูบบุหรี่

	 	 กาแฟ

	 	 สภาพแวดล้อมที่เคยสูบบุหรี่

 5. ดีใจ ที่เลิกได้แล้ว

	 	 ให้รางวัลตนเอง

	 	 ชื่นชมตนเอง

	 	 “เป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต	เพราะการเลิกบุหรี่ได้	คือการเอาชนะใจตนเอง”

บุหรี่ที่ปลอดภัยมีชนิดเดียว คือบุหรี่ที่ยังไม่ได้จุดไฟ

เมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่

 อย่าสูบบุหรี่ทันทีที่อยากสูบ ยืดเวลาออกไป	3-5	นาที

 สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ และช้าๆ	2-3	ครั้ง	จะช่วยให้ผ่อนคลาย

 ดื่มน�้าหรือล้างหน้า อาบน�้า อมน�้า	เมื่อรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวาย

 ท�ากิจกรรมอื่น	เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ	ขยัน	งานยุ่ง	มุ่งออกก�าลังกาย

 คุยกับคนรู้ใจ/บอกตัวเอง	เสมอว่าตั้งใจเลิกสูบแน่นอนแล้ว	คิดถึงแรงจูงใจ

ไม่ท้าทายบุหรี่

	 อย่าประมาท	คิดว่าเลิกได้แล้วลองมวนเดียวคงไม่เป็นไร

	 คิดถึงความตั้งใจที่จะท�าให้ส�าเร็จ

	 คิดถึงความล�าบาก	กว่าจะเลิกสูบได้

	 กล้าปฏิเสธ	“ไม่สูบแล้ว”	“เลิกสูบแล้ว”

 ไม่ซื้อ ไม่ขอ ไม่รับ ไม่จุด ไม่ดูด ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
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10 Packages แนวทำางส่งเสริมสุขภาพวยัทำ�งาน
							(แหล่งข้อมูล	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข)

 การส่งเสรมิสุขภาพประชากรกลุ่มวยัท�างาน	 มคีวามจ�าเป็นเพราะคนวยัท�างานคอืก�าลงัขบัเคลือ่น

ประเทศ	และคนวัยท�างานคือผู้น�าทุกเรื่องของสุขภาพที่น�าเข้าสู่ครอบครัว	กลุ่มวัยท�างานจึงควรมีความรู้

เรื่องสุขภาพ	และมีความสามารถในการส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อน�าเข้าสู่ครอบครัว	และ 

วัยท�างานเป็นกลุ่มที่เป็นก�าลังส�าคัญหลักของประเทศ	 และการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยท�างาน	 จึงควร

เป็นองค์รวม	 คือ	 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 จิตวิญญาณ	 (Health	 and 

Wellbeing)

10 Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน

	 แนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน	ตามรูปแบบแนวทางการด�าเนินงานตาม	10	Packages	นั้น	

สถานประกอบการสามารถพิจารณารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตามเจตจ�านงและบริบทของสถาน

ประกอบการ	ได้ดังนี้

	 ● ผู้บริหาร/แผนกบุคลากร/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/อาสาสมัครสุขภาพ	 ประมวลจากความ 

	 	 ต้องการของบุคคลากร	ความจ�าเป็น	และปัญหาทางสุขภาพกายและจิตโดยรวมขององค์กร/ 

	 	 สถานประกอบการ	ร่วมกับทีมงานส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ

	 ● เลือก	 Packages	 ที่เหมาะสมกับบริบทความต้องการและสภาพปัญหาโดยรวมขององค์กร/ 

	 	 สถานประกอบการ	อาจเริม่ท�าทลีะ	Packages	ให้เหน็ผลลพัธ์หรอืท�าหลาย	Packages	พร้อมกนั 

	 	 ขึ้นกับบริบทของสถานประกอบการ

	 ● การด�าเนนิกจิกรรมของแต่ละ	 Package	 โดยทีมงานส่งเสรมิสขุภาพแบบบรูณาการ	 จะช่วย 

	 	 แนะน�าดูแลให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร/สถานประกอบการ
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10 Packages แนวทางส่งเสรมิสุขภาพวยัท�างานได้มีการจดักลุม่องค์ความรูใ้นเรือ่งการส่งเสรมิสุขภาพ

พัฒนาโดยกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	มีรายละเอียดส�าคัญ	คือ

Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพ
วัยท�างาน

รายละเอียดประเด็น/เนื้อหา

Packages	หุ่นด	ีสุขภาพดี
(Smart	and	Healthy	Worker)

●	วัยท�างานหุ่นดี	สุขภาพดี
●	รู้เท่าทันป้องกันโรค
●	กินอยู่อย่างไรให้ชะลอวัย
●	การนอนคุณภาพ	และ
●	การดูแลช่องปากและฟัน

Packages	จิตสดใส	ใจเป็นสุข
(Happy	Working	with	Life	Balance)

●	สร้างความสุข	ลดความเครียด
●	ลดการร้องเรียนในองค์กร/ที่ท�างาน
●	อัตราการสาย	ลาป่วย	ลาออกลดลง
●	การปรับสมดุลชีวิต
●	การปรับตัวในการท�างาน

Packages	ครอบครัวสดใส	ใส่ใจดูแล	
(Smart	and	Health	Youth	Worker	
and	Family)

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะคือวัยท�างานตอนต้น ตอนกลาง 
โดยความรู้ส�าคัญในการดูแลสุขภาพที่ควรมี	คือ
●	การตั้งครรภ์คุณภาพและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
●	การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส
●	ครอบครัวอบอุ่น
กลุ่มวัยท�างานตอนปลาย
●	การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อชะลอวัย
●	ชาย/หญิงวัยทอง

Packages	สุดยอดคุณแม่
(Smart	Mom)

●	ผู้หญิงคือ	ผู้น�าสุขภาพที่ดีและน�าความสุขเข้าครอบครัว
●	การดูแลคนในครอบครัว
●	การดูแลลูกให้มีพัฒนาการสมวัย
●	การดูแลบุพการีให้มีสุขภาพดี	อายุยืนยาว
● การเตรยีมความพร้อมและส่งเสรมิการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
●	มุมนมแม่ในสถานประกอบการ

Packages	เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า	
พาชีวายืนยาว
(Preretirement	and	Longevity
Planning)

●	การเตรยีมความพร้อมทางด้านการเงนิ	สิง่แวดล้อม	สงัคม
●	การเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพกายและใจ
●	ชะลอวัยชรา	อายุยืนยาว
●	การตรวจคัดกรองโรคในวัยชรา

Packages	พิชิตออฟฟิศซินโดรม
(Office	Syndrome	Management)

●	ลดความเสี่ยงในการเกิด	Office	 Syndrome	 และ 
	 บรรเทาความรุนแรงของ	Office	Syndrome
●	คนท�างานมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์เพิ่มข้ึนใน 
	 ด้านการกิน/การออกก�าลังกาย/อารมณ์
●	องค์กรมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอ้ือต่อการ 
	 ท�างานทีถ่กูต้องตามหลกักายรศาสตร์	และมีการส่งเสรมิ 
	 สุขภาพในสถานท่ีท�างาน	 เช่น	 การจัดสถานท่ีท�างาน	 
	 สถานที่ออกก�าลังกาย
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Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพ
วัยท�างาน

รายละเอียดประเด็น/เนื้อหา

Packages	สถานประกอบการก้าวไกล	
ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
(Happy	and	Healthy	Foreigner	Worker)

●	แรงงานต่างชาติมีสุขภาวะที่ดี
●	ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกรมควบคุมโรค/ 
	 โรคติดต่ออันตราย
●	มีคุณภาพชีวิตและการปรับตัวที่ดี
● ลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคจากการท�างาน	 โรคเก่ียวเนือ่ง 
 จากการท�างาน	และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
●	มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในด ้านการกิน/ 
	 ออกก�าลังกาย/อารมณ์/การนอน

Packages	สถานประกอบการดี	 ชีวีสดใส	
ไร้แอลกอฮอล์	บุหรี่
(Tobacco	and	Alcohol	Free	Living)

●	ลด	ละ	เลิก	การดื่มสุราในสถานประกอบการ
●	การคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
●	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	การส่งต่อเพื่อบ�าบัดรักษา

Packages	โรงอาหารปลอดภัย	ใส่ใจสขุภาพ
(Healthy	Canteen)

●	โรงอาหารและน�้าดื่มสะอาด	ปลอดภัย	ได้มาตรฐาน
	 เกณฑ์สุขาภิบาลอาหารและน�้าดื่ม
●	อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ	และสมดุล
●	วตัถุดบิเพือ่ประกอบอาหารสะอาด	ปลอดภยั	มคุีณภาพ
●	ผู้ประกอบและสัมผัสอาหารสะอาดและไร้โรค

Packages	สถานประกอบการสิง่แวดล้อมดี	
ชีวีมีสุข
(Well	 Being	Workplace	 and	Happy	
for	Life)

●	สถานที่ท�างานสะอาด	 ปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อมดี	 ปลอด 
	 มลพิษ	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
●	คนท�างานมีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิตในการท�างาน
●	การดแูลด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานที ่
	 ท�างาน
●	การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและการยศาสตร์

การประเมินผลการด�าเนินงาน 10 Packages แนวทางส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน

วัดผลลัพธ์จาก

	 ● ผลการตรวจสุขภาพประจ�าปีหลังด�าเนินงาน

	 ● ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิต

	 ● ผลผลิตของสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้น	อันส่งผลมาจากการมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้น

	 ● การลดลงของอัตราการขาดลา	ลาออก	และการเปลี่ยนงานอันเป็นผลจากสุขภาพ

	 ● มาตรฐานทางกายภาพเคมีชีวภาพในสถานประกอบการดีขึ้น



คู่มือดำ�เนินงาน ศูนย์สุขภาพดำีวยัทำ�งาน (Wellness Center : Well Adult Clinic)170

โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

แนวคิดการด�าเนินโครงการ

	 โรงพยาบาลทพัทัน	 มแีนวคิดในการ	 “บรกิารให้ค�าปรกึษาเพือ่การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ

ด้านการบริโภคอาหาร	การออกก�าลังกาย	และด้านอารมณ์”

ความเป็นมาของการจัดตั้งรูปแบบคลินิกในโรงพยาบาลทัพทัน

	 โรงพยาบาลทพัทนัเริม่มกีารด�าเนนิการตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2554	โดยมีการเริม่ต้นโครงการจดัตัง้คลนิกิ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	(Diet	and	Physical	Activity	Clinic	(DPAC))	ของโรงพยาบาลฯ 

ในปี	 2554-2555	 ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน

คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 ลงวันที่	 10	 มีนาคม	 2554	 และมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานคลินิก 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลฯ	ลงวันที่	23	สิงหาคม	2554	ดังกล่าว

องค์ประกอบของคลินิกของโรงพยาบาลทัพทัน

การบริหารจัดการ

	 1.	มีการก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน

	 2.	มีโครงสร้างและผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน

	 3.	มีแผนปฏิบัติงาน

	 4.	มีการก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล

	 5.	มีรูปแบบกิจกรรมการด�าเนินงาน

การจัดสรรทรัพยากร

บุคลากร

	 1.	แพทย์

	 2.	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

	 3.	นักโภชนาการ

	 4.	นักกายภาพบ�าบัด

	 5.	นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 6.	นักวิชาการสาธารณสุข

	 7.	นักการตลาด

ส่วนทำี่ 3 ตัวอย่างการดำ�เนินการ Wellness Center
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ต�าแหน่ง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการให้บริการ

 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ

	 มีหน้าที่	ซักถามประวัติ	ตรวจร่างกาย	และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม	เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การ

รักษาโรค	ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย	ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ

 นักกายภาพบ�าบัด

	 มหีน้าทีใ่นการปฏบิตักิารด้านกายภาพบ�าบัดข้ันสงูตามมาตรฐานวชิาชีพ	ในการรกัษาและให้บรกิาร

ทางกายภาพบ�าบัดแก่ผูรั้บบริการ	 เพือ่ให้ได้รับการดแูลทางกายภาพบ�าบัดท่ีถูกต้องเหมาะสม	ประเมนิทาง	

กายภาพบ�าบัดที่ซับซ้อน	ให้การรักษาและการบริการทางกายภาพบ�าบัด	รวมทั้งการปรับใช้กระบวนการ

การรักษาและการบริการ	ให้สอดคล้องกับปัญหาทางกายภาพบ�าบัด	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที ่

ถูกต้อง	เหมาะสม

 นักโภชนาการ

	 จัดองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส�าหรับผู้รับบริการ	 เฝ้าระวังและติดตามด้านอาหาร

และโภชนาการ	เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง

 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 ทดสอบประเมินสมรรภาพทางกายแก่ผู้ใช้บริการตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา	 เพื่อได้รับการ 

บรกิารทีถ่กูต้อง	ออกแบบโปรแกรมการออกก�าลงักาย	เพือ่ให้ผูร้บับรกิารได้ออกก�าลงักายทีถ่กูต้องเหมาะสม	

ดแูล	 บ�ารงุรกัษา	 เครือ่งมอือปุกรณ์ออกก�าลงักาย	 รวมถึงให้ค�าปรกึษาเบ้ืองต้นด้านการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	

สุขภาพ	เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง

 นักวิชาการสาธารณสุข

	 มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ	 ให้บริการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น	 จัดท�าฐานข้อมูลของผู้รับบริการ

กลุ่มเสี่ยง	และกลุ่มป่วย	ให้บริการทางวิชาการ	เช่น	การจัดท�าเอกสาร	สื่อ	เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ	

สรุปรายงาน	เกี่ยวกับการด�าเนินงาน	หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา

 นักการตลาด

	 ประสานงานการให้บรกิารด้านสขุภาพท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล	 ตดิตาม	 ให้ค�าแนะน�าแก่	

ผู้รับบริการในการเข้ารับบริการของหน่วยงาน

 คุณสมบัติของบุคลากร	 บุคลากรผู้ให้บริการในคลินิกของโรงพยาบาลทัพทัน	 จะมีความรู้ด้าน

โภชนาการและการออกก�าลังกาย	 มีทักษะการให้ค�าปรึกษา	 เป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพ	 มีความมั่นใจ	

และมีความสุขในการท�างาน

	 ● มีความรู้ด้านโภชนาการและการออกก�าลังกาย

	 ● มีทักษะการให้ค�าปรึกษา

	 ● เป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพ

	 ● มีความมั่นใจ

	 ● มีความสุขในการท�างาน
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อุปกรณ์/เครื่องมือการให้บริการในคลินิก

	 1.	เครื่องชั่งน�้าหนัก	(แบบวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน	:	Inner	Scan)

	 2.	เครื่องวัดส่วนสูง	หรือสายเทปวัดส่วนสูงติดผนัง

	 3.	เครื่องคิดเลข

	 4.	สายวัดรอบเอว

	 5.	อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย	 เช่น	 เครื่องวัดความจุปอด	 แรงบีบมือ	 ความอ่อนตัว	 

	 	 และเครื่องมือวัดสมรรถภาพหัวใจ

	 6.	เครื่องตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย	(In	body	270)

	 7.	Food	Model	แบบจ�าลองธงโภชนาการ	และภาพธงโภชนาการ

	 8.	ชุดนิทรรศการเรื่องอาหารและการเคลื่อนไหวออกก�าลังกาย

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

	 1.	ประชาชน/ผู้รับบริการที่มีรอบเอวเกิน	 80	 ชม.	 หญิง	 รอบเอวเกิน	 90	 ชม.	 ชาย	 และ 

	 	 ประชาชนทั่วไปที่สนใจดูแลสุขภาพ

	 2.	ประชาชนที่มีโรคประจ�าตัว	 5	 โรคหลัก	 ได้แก่	 โรคอ้วน	 เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 หัวใจ	 

	 	 หลอดเลือด	มะเร็ง	จาก	OPD	PCU	คลินิกตรวจสุขภาพ	และ	IPD

	 3.	ประชาชนกลุม่เสีย่งด้านพฤติกรรม	คดักรองจากชมุชน	เทศบาล	สถานอีนามยัในเขตรบัผดิชอบ 

	 	 ของโรงพยาบาล/เครือข่าย

ขั้นตอนการด�าเนินงานในคลินิก

	 1.	ลงทะเบียน/ซักประวัติ	DPAC

	 2.	ประเมินภาวะโภชนาการ/ความเสี่ยงด้านสุขภาพ/การปฏิบัติตน

	 3.	ประเมินภาวะสุขภาพโดยการวัดความดันโลหิต	ชีพจร	ส่วนสูง	รอบเอว	รอบสะโพก

	 4.	ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

	 5.	ให้ความรู้โดยให้ค�าปรึกษาด้านโภชนาการและเคลื่อนไหวออกก�าลังกายรายเดี่ยว	รายกลุ่ม	 

	 	 รายคอร์ส

	 6.	ให้การฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและการเคลื่อนไหว 

	 	 ออกก�าลังกายรายเดี่ยว	รายกลุ่ม	รายคอร์ส
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ขั้นตอนการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ
สวนที่ 1 คัดกรองความเสี่ยงในผูเขารับบริการ

ผูรับบริการรายกลุม

ตรวจสุขภาพประจำป

ศูนยสุขภาพดีวัยทำงาน

1. ประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
2. วัดความดันโลหิต
3. วัดสวนสูง
4. ตรวจ In Body 270
5. ใหคำปรึกษา โดย แพทย/พยาบาล/นักกายภาพบำบัด/นักโภชนาการ
    นักวิทยาศาสตรการกีฬา

ผูรับบริการรายเดี่ยว

กลุมไขมันในเลือด กลุมไขมันสะสมในรางกาย กลุมกลามเนื้อผิดปกติ

ผลเลือด
FBS., Cho, TG,
LDL, HDL

เกณฑความผิดปกติ
1. Cholesterol มากกวา 200
2. Triglycride มากกวา 150
3. LDL มากกวา 130

เกณฑความผิดปกติ
- กลุม BMI เกิน 25
- กลุม % ไขมันเกิน
  แตน้ำหนักตัว BMI ปกติ

เกณฑความผิดปกติ
1. ความสมดุลของรางกายผิดปกติ
2. มีอาการปวดเนื่องจากความ
    ผิดปกติของกลามเน้ือ (ปวดหลัง
    ปวดเขา ปวดบา/ไหล)
3. มวลกลามเนื้อต่ำ
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เกณฑ์การวินิจฉัย

 Dyslipldaemia หมายถึง	 ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ	 อาจมีระดับไขมันบางชนิดสูงหรือบาง	

ชนิดต�่า	แพทย์ควรระบุชนิดของความผิดปกติให้ชัดเจน	ได้แก่

	 ● Hypercholesterolaemia	หมายถึง	cholesterol	>	200	มิลลิกรัม/เดซิลิตร

	 ● Hyperglyceridaemia	หมายถึง	triglyceride	>	150	มิลลิกรัม/เดซิลิตร

	 ● Mixed	hyperlipidaemia	หมายถึง	cholesterol	และ	triglyceride	สูงทั้งสองอย่าง

 Obesity	หมายถึง	โรคอ้วน	ตามค�าจ�ากัดความขององค์กรอนามัยโลก	ในประชากรชาวเอเชีย	

แพทย์วินิจฉัยว่า	Obesity	เมื่อค�านวณค่า	BMI	(body	mass	index)	ได้	25	กิโลกรัม/เมตร2	หรือมากกว่า	

ถ้าค่า	BMI	อยู่ระหว่าง	23.00-24.9	กิโลกรัม/เมตร2	แพทย์วินิจฉัยว่า	Overweight	ถ้า	BMI	มากกว่า	35	

กิโลกรัม/เมตร2	เรียกว่า	Morbid	obesity

 ความไม่สมดุลของกล้ามเน้ือ	(Muscle	imbalance)	คือความผดิปกตขิองการท�างานของกล้ามเนือ้ 

ซ่ึงส่งผลให้ร่างกายเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้างเคียงให้มีกล้ามเนื้อบางส่วนมาท�างานแทน 

(Compensatation)	Richardson	ได้ให้ค�านิยามของภาวะ	Muscle	imbalance	ไว้ว่าปัญหาเฉพาะของ

การท�างานของกล้ามเนื้อที่ท�าให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหว	เกี่ยวข้องกับการขาดความสามารถ

ในการควบคุม	หรือการท�างานร่วมกันของกล้ามเนื้อรอบๆ	ข้อต่อหรือบริเวณโครงสร้างนั้นๆ 

(Richardson.,1992)

	 ความไม่สมดุลอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติเกิดข้ึน	 เช่น	 ภาวะ	 Hypomobility	 หรือ 

Hypermobility	ซึ่งส่งผลให้ช่วงการเคลื่อนไหวลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้	เพราะไม่ว่าสภาวะไหนก็จัดเป็น

ความผดิปกตทิัง้สิน้	 โดยสาเหตุของการเกดิสภาวะดงักล่าวอาจจะเกิดจากความผดิปกตขิองกล้ามเนือ้โดยตรง	 

หรอืความผดิปกตขิองระบบประสาทกเ็ป็นได้	 สิง่ทีต่ามมาหลงัจากเกดิความไม่สมัพนัธ์กนัของการท�างาน

ของกล้ามเนื้อ	เช่น	ความผิดปกติของการทรงท่า	ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว	อาการปวดเมื่อยตาม

กล้ามเนื้อ	เป็นต้น

บทบาท และความเชื่อมโยง

 ศูนย์สุขภาพดีวัยท�างาน	บริการให้ค�าปรึกษา	เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการ

บริโภคอาหาร	การออกก�าลังกาย	ด้านอารมณ์	สูบบุหรี	่ดื่มสุรา

 กายภาพบ�าบัด	 ให้บรกิารตรวจวนิิจฉยัความผดิปกติของโครงร่างและกล้ามเนือ้	 ให้สอดคล้องกับ

ปัญหาทีแ่ท้จรงิของผูป่้วย	 เพือ่วางแผนการรกัษาโดยใช้การรกัษาด้วยการออกก�าลงักายตามหลกัวชิาการ 

ทางกายภาพบ�าบัด

 เวชศาสตร์การกีฬา	ให้บริการจัดโปรแกรมแก้ไขปัญหาโดยใช้กิจกรรม
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กรณีที่เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง/ผู้ที่ป่วย	มีการด�าเนินการดังนี้

	 1.	ให้เข้าโปรแกรมเพื่อติดตามพฤติกรรม	6	เดือน

	 2.	ตรวจซ�้าเมื่อครบ	3	เดือน	เพื่อติดตามผล

	 3.	ให้เข้าฟิตเนส	หรือออกก�าลังกายที่บ้าน	สัปดาห์ละ	3-5	วัน

รูปแบบกิจกรรม	มีขั้นตอนดังนี้

	 ครั้งที่	1	สร้างสัมพันธภาพ	ค้นหาตัวตน

	 ครั้งที่	2	ปรับพฤติกรรมการกิน

	 ครั้งที่	3	ปรับพฤติกรรมการออกก�าลังกาย

	 ครั้งที่	4	ตั้งเป้าหมาย	หาแรงจูงใจ

	 ครั้งที่	5	ยกระดับพฤติกรรมที่ดีให้เป็นนิสัย

	 การประเมินผลหลังการให้บริการบ�าบัด	1	เดือน	3	เดือน	6	เดือน	1	ปี
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การก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

	 1.	ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

	 2.	มอบสมุด/คู่มือ/แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ

	 3.	นัดและติดตามประเมินผล

	 4.	จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	3	อ.

	 5.	จัดนิทรรศการ	เผยแพร่ความรู้ด้านสื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	3	อ.
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