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คูมือปฏิบัติการดูแลหญิงต้ังครรภคุณภาพ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ........................................ 

ปรับปรุงแกไข คร้ังท่ี 3 ประจําป 2562 (ธันวาคม 2561) 

 

การใหบรกิาร 

 วันจันทร  ฝากครรภรายใหม/รายเกา /สงพบแพทยคุณภาพ 

    คลินิกพบแพทยคุณภาพโรงพยาบาลไพรบึง  เวลา 13.00-16.00 น.  

  

 

สถานท่ีใหบริการ 

 ………………………………………………………………………………………………….  

 

โปรแกรมการรายงาน 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 

ข้ันตอนการรับบริการครั้งแรก 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําบัตรใหมท่ีหองบัตร 

รับบริการท่ีคลินิกฝากครรภ 
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ข้ันตอนการรับบริการท่ีคลินิกฝากครรภ 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นบัตรท่ีตะกรา 

ช่ังน้ําหนัก/วัดสวนสูง/ตรวจ

น้ําตาลและไขขาวในปสสาวะ 

วัดสัญญาณชีพ 

ซักประวัติ/ตรวจรางกาย 

บันทึกขอมูลในโปรแกรม........../นัด/

ใหคําแนะนํา/จายยา 
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เกณฑประเมินความเสี่ยงของหญิงต้ังครรภเม่ือมาฝากครรภ รพ.สต.................................................. 

ช่ือ.............................สกุล................................................................HN…………………………… 

วิธีใช ใหตอบคําถาม 18 ขอ ดังตอไปนี้ โดยการใสเครื่องหมาย / ลงในชองวางทายคําถาม 

รายการความเส่ียง ไมมี มี 

ประวัติอดีต   

1. เคยมีทารกตายในครรภ หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก)   

2. เคยแทงเอง 3 ครั้งหรือมากกวา ติดตอกัน   

3. เคยคลอดบุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัมหรอืคลอดเมื่ออายุครรภนอยกวา37สัปดาห   

4. เคยคลอดบุตรน้ําหนักมากกวา 4,000 กรัม   

5. เคยเขารับการรักษาพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงระหวางต้ังครรภหรือครรภเปนพิษ   

6. เคยผาตัดอวัยวะในระบบสืบพันธ เชน เนื้องอกมดลูก ผาตัดปากมดลูก ผูกปากมดลูก ฯลฯ   

ประวัติครรภปจจุบัน   

7. ครรภแฝด   

8. อายุ <17 ป (นับถึง EDC)   

9. อายุ > 35 ป (นับถึง EDC)   

10. Rh Negative   

11. เลือดออกทางชองคลอด   

12. มีกอนในอุงเชิงกราน   

13. ความดันโลหิต Diastolic≥90 mmHg   

14.BMI < 18.5 กก./ตรม.   

ประวัติทางอายุรกรรม   

15.โลหิตจาง   

16. โรคเบาหวาน   

17. โรคไต   

18. โรคหัวใจ   

19. ติดยาเสพติด,ติดสุรา,สูบบุหรี่ คนใกลชิดสูบบุหรี่   

20. โรคอายุรกรรมอื่นๆ เชน ไทรอย,SLE ฯลฯ (โปรดระบุ)   

21. อื่นๆระบุ.....................................................................................................................   

ถาพบคําตอบขอใดขอหนึ่งขางตนอยูในชองวา (มี) แสดงวาผูต้ังครรภรายนี้เปนการต้ังครรภเส่ียงตองสงตอเพื่อ

ไดรับการดูแลและ/หรือประเมินเพิ่มเติม โดยสูติแพทย 

ลงช่ือผูประเมิน................................................วันท่ี......................................................... 
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การพิจารณาเกณฑประเมินความเสี่ยงของหญิงต้ังครรภท่ีจําเปน/ไมจําเปนตองพบสูติแพทย 

ขอ เกณฑท่ีใชในการประเมิน บทบาท รพ.สต./รพช. ความสําคัญ เหตุผล 

1 

เคยมีทารกตายในครรภหรือ

เสียชีวิตแรกเกิด(1เดือนแรก) 

สงตอ รพช. ไมตองพบสูติ

แแพทย 

ให screening DM in 

precnancy  

2 

เคยแทง 3 ครั้ง ติดตอกันหรือ

มากกวาติดตอกัน 

สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย เพื่อประเมินลักษณะของปาก

มดลูก 

3 เคยคลอดบุตรน้ําหนักนอยกวา 

2,500 กรัมหรือคลอดเมื่ออายุ

ครรภนอยกวา37สัปดาห 

สงตอ รพช. ไมตองพบสูติแพทย  ประเมินความเส่ียงตอการ

คลอดบุตรน้ําหนักนอยใน

ครรภนี้ 

4 เคยคลอดบุตรน้ําหนักมากกวา 

4,000 กรมั 

สงตอ รพช. ไมตองพบสูติแพทย ให screening DM in 

precnancy  

5 เคยเขารับการรักษาพยาบาล

เพราะความดันโลหิตสูงระหวาง

ต้ังครรภหรือครรภเปนพิษ 

สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย  

6 เคยผาตัดอวัยวะในระบบสืบพันธ 

เชน เนื้องอกมดลูก ผาตัดปาก

มดลูก ผูกปากมดลูก ฯลฯ 

สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย  

7 ครรภแฝด สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย  

8 อายุ <17 ป (นับถึง EDC) สงตอรพช. ไมตองพบสูติแพทย  ประเมินความเส่ียงอื่นๆรวม 

ประเมินteenage  

preg.http://rh.anamai.mo

ph.go.th 

9 อายุ > 35 ป (นับถึง EDC) สงตอ รพช. ไมตองพบสูติแพทย  -Counseling PND (ตรวจ

เลือด) 

-screening DM in 

pregnancy 

และความเส่ียงอื่นๆ 

10 RH negative สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 

 

11 เลือดออกทางชองคลอด สงตอ รพช. ไมตองพบสูติแพทย ใหทํา U/S ดูสาเหตุ  

 



5 
 

การพิจารณาเกณฑประเมินความเสี่ยงของหญิงต้ังครรภท่ีจําเปน/ไมจําเปนตองพบสูติแพทย (ตอ) 

ขอ เกณฑท่ีใชในการประเมิน บทบาท รพ.สต./รพช. ความสําคัญ เหตุผล 

12 มีกอนในอุงเชิงกราน สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 

 

13 ความดันโลหิต Diastolic > 90 

mmHg 

สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 

 

14 BMI < 18.5 กก./ตรม. สงตอ รพช. ไมตองพบสูติแแพทย  

15 

โลหิตจาง(พบอาการโรคธาลัสซีเมีย

หรือ Hct <29 %  

สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 

 

16 

โรคเบาหวาน สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 

 

17 

โรคไต สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 

 

18 

โรคหัวใจ สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 

 

19 

ติดยาเสพติด,ติดสุรา,สูบบุหรี่ คน

ใกลชิดสูบบุหรี่ 

สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 

 

20 

โรคอายุรกรรมอื่นๆ เชน ไทรอย,SLE 

ฯลฯ (โปรดระบุ) 

สงตอ รพช. 

รพช.สงตอรพ.ท่ีมีสูติแพทย 

ตองพบสูติแพทย 
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บริการฝากครรภคุณภาพ 

 

คําจํากัดความ 

 คือ  การดูแลหญิงต้ังครรภโดยมีการวางแผนในการติดตามอยางเปนระบบ  มีการใหสุขศึกษาและการ

ดูแลทางคลินิกอยางตอเนื่อง เพื่อใหการต้ังครรภและการคลอดเปนไปอยางปลอดภัย เปนประสบการณท่ีนา

ประทับใจสําหรับหญิงต้ังครรภ 

 

จุดมุงหมายของการฝากครรภ 

 คือ  การใชวิธีการทางเวชศาสตรปองกัน  มาใชในการดูแลหญิงต้ังครรภใหมีภาวะแทรกซอนของ

มารดา  และทารกในครรภใหนอยท่ีสุด 

 

แนวทางปฏิบัติในการฝากครรภ 

 แสดงในแผนภูมิ 

 

เคล็ดลับในการฝากครรภ 

 1.  สิ่งแรกท่ีควรทําคือ  ตองยืนยันวาต้ังครรภจริง  โดยการซักประวัติประจําเดือน  ตรวจรางกาย  ดู

ความเปล่ียนแปลงของเตานม  ลักษณะภายในชองคลอด  การตรวจหนาทองหรือตรวจปสสาวะเพื่อใหไดการ

วินิจฉัยท่ีแนนอน 

 2.  การประเมินภาวะเสี่ยงของการต้ังครรภ  เพื่อประโยชนในการติดตามดูแลใหใกลชิดยิ่งข้ึน  

เกณฑการประเมินครรภเส่ียงสูง  มีดังนี้ 

2.1  อายุตํ่ากวา  17  ป  หรือมากกวา  35  ป 

2.2  สวนสูงต้ังแต  145  ซม.  ลงมา 

2.3  น้ําหนักมากกวา  80  กก.  ข้ึนไป 

2.4  เคยคลอดบุตรมากกวา   4  ครั้ง  ข้ึนไป 

2.5  ระยะหางระหวางการคลอดบุตรไมถึง  2  ป 

2.6  มีประวัติการต้ังครรภและการคลอดผิดปกติ 

2.6.1  แทงบุตร  2  ครั้ง  ติดตอกันหรือมากกวา 

2.6.2  คลอดกอนกําหนด 

2.6.3  เจ็บครรภมากกวา  24  ช่ัวโมง 

2.6.4  การผาตัดคลอด 

2.6.5  ตกเลือดหลังคลอด 

2.6.6  ทารกพิการแตกําเนิด 

2.6.7  ทารกตายในครรภหรือตายแรกเกิด 
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2.7  โรคท่ีเปนกอนการต้ังครรภหรือตรวจพบขณะต้ังครรภ 

2.7.1  ภาวะทุพโภชนาการ 

2.7.2  ความดันโลหิตสูง 

2.7.3  โรคเบาหวาน 

2.7.4  โรคหัวใจ 

2.7.5  โรคไตเรื้อรัง 

3.  ในการนัดตรวจครรภคร้ังตอไปตองมีหลักในการประเมินคาผลการตรวจ ตางๆ ท่ีตรวจไดเพื่อ

ประเมินสภาวะการต้ังครรภวามีปญหาหรือไม  และนําไปแกไขปญหาตอไป  ซึ่งคาผลการตรวจเหลานั้น  ไดแก 

3.1  น้ําหนักข้ึนตามเกณฑหรือไม  ตลอดการต้ังครรภน้ําหนักควรเพิ่มประมาณ 10-12 กก.  ถา

น้ําหนักมากกวา 0.5 กก.  ตอสัปดาหอาจมีอาการบวมรวมดวย  จําเปนตองหาสาเหตุเพื่อแยกแยะสาเหตุตาง 

ๆ เชน  เบาหวาน  ครรภแฝด  และความดันโลหิตสูง  ในกรณีน้ําหนักไมถึง 0.5 กก.ตอสัปดาห  ในไตรมาสท่ี 

2  และ 3  จําเปนตองแยกและคํานึงถึงสาเหตุตาง ๆ โดยเฉพาะทารกเติบโตชาในครรภ  (intrauterine 

growth restriction, IUGR)  หรือ  การติดเช้ือตาง ๆ เชน  การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ  เปนตน   

3.2  มีอาการบวมผิดปกติหรือไม 

3.3  ความดันโลหิตถามากกวา  140/90  มิลลิเมตรปรอท  ถือวาผิดปกติใหตรวจหาอาการ

เริ่มแรกของภาวะครรภเปนพิษ 

3.4  ผลการตรวจน้ําตาลและไขขาว  ในปสสาวะผิดปกติหรือไม 

3.5  การตรวจครรภ  เพื่อตรวจดูขนาดและความสูงของยอดมดลูก  ทา  สวนนํา  และฟงเสียง

หัวใจของทารก 

3.6  การด้ินของทารก  ตองถามถึงการด้ินของทารกทุกครั้งท่ีมาฝากครรภ เพื่อประเมินสุขภาพ

ของทารกในครรภได โดยเฉพาะต้ังแต 32 สัปดาหข้ึนไปตองถามเรื่องเด็กด้ินทุกครั้งท่ีมารับบริการ 
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แนวทางการซักประวัติ/ตรวจรางกาย 

 

การบันทึกรายละเอียด 

1.  ตองซักประวัติเพื่อใหไดวันคาดคะเนกําหนดคลอดท่ีถูกตอง 

 ใชสูตร  Naegale’s  Rule  คือ  

  Last menstrual period: LMP – 3 เดือน +  7 วัน 

ตัวอยางเชน  ประจําเดือนมาครั้งสุดทาย  1  ม.ค.  ดังนั้นวันคาดคะเนกําหนดคลอด  1+7 ต.ค. = 8 

ต.ค. 

2.  กรณีจําประจําเดือนไมได  ใหซักประวัติตามสถานการณท่ีใกลเคียง  เชน  วันเกิด  ปใหม  เปน

ตน  เพื่อประมาณคราว ๆ ของอายุครรภ  ถาไมไดใหถาม  ดังนี้   

2.1  ประวัติเด็กด้ิน 

 กําหนดคลอดในครรภแรก  =  วันท่ีลูกด้ินครั้งแรก  (18  สัปดาห) + 22 สัปดาห 

 กําหนดคลอดในครรภหลัง  =  วันท่ีลูกด้ินครั้งแรก  (16  สัปดาห) + 24 สัปดาห 

2.2  การตรวจดูมดลูกทางหนาทอง 

 ถาปฏิบัติตามขอ  2.1  ยังไมไดคําตอบเพื่อคํานวณกําหนดคลอดไดถูกตอง  ใหใชวิธีหาขอมูล

เพิ่มเติมในชวงการตรวจครรภโดยจุดอางอิงคือกําหนดเอาระดับสะดือเปน 20 สัปดาห  แบงระยะระหวาง

สะดือกับขอบบนของรอยตอของกระดูกหัวหนาวออกเปน 3 สวนเทา ๆ กัน  และแบงระหวางสะดือกับกระดูก

ล้ินปออกเปน 4 สวนเทา ๆ กัน  การตรวจจะสัมพันธกับขนาดเฉล่ียของมดลูกในระยะต้ังครรภ  ซึ่งวิธีการนี้

คอนขางแมนยําเมื่ออายุครรภไมเกิน  20  สัปดาห 

นอกจากวิธีในขอ  2.2  อาจใชวิธีในขอ  2.3  เพื่อประเมินหาวันคาดคะเนกําหนดคลอดท่ี

ถูกตองตอไป 

2.3  จากการวัดระดับยอดมดลกูเปนเซนติเมตร 

 ในทางปฏิบัติควรเริ่มวัดระดับยอดมดลูกต้ังแตอายุครรภ  20  สัปดาหข้ึนไป  จากการวิจัย

ทราบวาถาวัดในอายุครรภ  28-32  สัปดาห  ใหถือวาจํานวนเซนติเมตรท่ีไดเทากับอายุครรภ  ซี่งใหความ

แมนยํามากกวา  80% 

  อายุครรภ (สัปดาห)  =  ระดับความสูงของยอดมดลูก (ซม.) 

 หมายเหตุ  การคาดคะเนอายุครรภและการคาดคะเนคลอด  ตองใชหลาย ๆ วิธีประกอบดวยอาจ

จําเปนตองตรวจภายใน  ในระยะท่ีมดลูกตํ่ากวาสะดือ  หรือบางครั้งถาจําเปนอาจตองใชการตรวจโดยใช

เครื่องอัลตราซาวด 
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3.  ประวัติทางสูติกรรม 

ระยะของการคลอดและภาวะแรกซอนในครรภกอน  เชน  การแทง  ครรภเปนพิษ  เจ็บครรภ

คลอดกอนกําหนด  วิธีการคลอดเปนอยางไร  น้ําหนักเด็กแรกคลอด  และมีปญหาแทรกซอนหลังคลอดหรือไม 

4.  ประวัติทางอายุรกรรมและศัลยกรรม 

เชน  ภาวะของการติดเช้ือ  ความดันโลหิตสูง  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  ประวัติทางครอบครัว

มีปญหาของโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  วัณโรค  ครรภแฝด  ทารกพิการแตกําเนิด  โรคทางพันธุกรรม

หรือไม 

5.  การตรวจรางกายท่ัวไป 

สวนสูง  น้ําหนัก  และลักษณะท่ัวไปของหญิงต้ังครรภ  วัดสัญญาณชีพ ในทางปฏิบัติการตรวจ

รางกายท่ัวไปตองเปนระบบต้ังแตศีรษะลงไปจนถึงระดับคอวามีเปลือกตาซีด  ตอมธัยรอยดโตหรือไม  เตานม

มีปญหาหรือไม  เชน บอดหรือบุม  ถาพบควรแนะนําวิธีการแกไขกอนคลอด เชน  Hoffman’s maneuver, 

Nipple shield , Nipple puller 

6.  ฟงเสียงหัวใจและปอดวามีภาวะผิดปกติหรือไม 

7.  การตรวจครรภ 

โดยใชหลักการตรวจทาตาง ๆ ของ Leopold เพื่อตรวจระดับยอดมดลูก  ขนาดทารก  สวนของ

ทารก  ทาของสวนนําและฟงเสียงการเตนของหัวใจทารก  (ถาเปนไปไดเมื่ออายุครรภตํ่ากวา  14  สัปดาห  

ควรตรวจภายในดวย  เพื่อประเมินขนาดของมดลูก  เปนการยืนยันอายุครรภและตรวจสภาพวามีความ

ผิดปกติของมดลูกและปกมดลูกหรือไม) 
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ตรวจคัดกรอง 

ประเมินความ

เสี่ยง 

บันทึกขอมูล 

ฝากครรภคร้ัง

แรก 

กอน 12 สัปดาห 

Flow Chart การดูแลหญิงต้ังครรภคร้ังแรก 

 

 

        

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซักประวัติ/ตรวจรางกาย/ชั่งนํ้าหนัก/วัดความ

ดันโลหิต 

รพ.สต.สงตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก 
VDRL,Hct/Hb/MCV/DCIP,Blood /Rh group,Anti-

HIV,HBsAg,UA 

วัคซีน dt./ประเมินความเครียด 

จายวิตามินเสริมธาตุเหล็กและ/หรือ โฟลิคและ

ไอโอดีน (Triferdine 1 เม็ดรับประทานทุกวัน) 

ใหคําแนะนํา/และเบอรโทรศัพท 

นัดมา  follow up 1 สัปดาห 

คัดกรองเบื้องตนตาม

เกณฑประเมินความเสี่ยง 

นัด F/U 1 สัปดาห 

ฟงผลการตรวจชันสูตร/โรงเรียนพอแม/ 

ตรวจสุขภาพชองปาก 

High Risk Low  Risk 

สงพบแพทย 
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ตรวจคัดกรอง 

ประเมินความ

เสี่ยง 

บันทึกขอมูล 

ฝากครรภคร้ังที่ 2 

อายุครรภ 16-20

สัปดาห 

 

Flow Chart การดูแลหญิงต้ังครรภคร้ังท่ีสอง 

 

 

        

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่งนํ้าหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจไขขาว

และนํ้าตาลในปสสาวะ 

วัคซีนdt./ประเมินภาวะโภชนาการ 

ประเมินความเครียด 

รพ.สต.สงพบแพทยคุณภาพครั้งท่ี 1 

ตรวจ U/S  

จายยา Triferdine 1*1 pc/ใหคําแนะนํา 

นัดมา  follow up 

High Risk Low  Risk 

คัดกรองเบื้องตนตาม

เกณฑประเมินความเสี่ยง 

สงพบแพทย 
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ตรวจคัดกรอง 

ประเมินความ

เสี่ยง 

บันทึกขอมูล 

ฝากครรภคร้ังที ่3 

อายุครรภ 24-28

สัปดาห 

Flow Chart การดูแลหญิงต้ังครรภคร้ังท่ีสาม 

 

 

        

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่งนํ้าหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจไขขาวและ

นํ้าตาลในปสสาวะ 

ตรวจรางกายท่ัวไป/ภาวะซีด/บวม 

ประเมินภาวะโภชนาการ/ประเมินความเครียด 

จายยา Triferdine 1*1 เชา,Ca (1500) 1*1หลังอาหารเย็น 

ใหคําแนะนําการนับลูกด้ิน 

นัดมา  follow up 

High Risk Low  Risk 

คัดกรองเบื้องตนตาม

เกณฑประเมินความเสี่ยง 

สงพบแพทย 
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ตรวจคัดกรอง 

ประเมินความ

เสี่ยง 

บันทึกขอมูล 

ฝากครรภคร้ังที่ 4 

อายุครรภ 30-34

สัปดาห 

 

Flow Chart การดูแลหญิงต้ังครรภคร้ังท่ีสี่ 

 

 

        

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่งนํ้าหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจไขขาวและนํ้าตาล

ในปสสาวะ 

ตรวจรางกายท่ัวไป/ภาวะซีด/บวม 

รพ.สต.สงตรวจเลือดครั้งท่ี 2 Hct,VDRL,Anti-HIV 

ประเมินภาวะโภชนาการ/ประเมินความเครียด 

จายยา Triferdine 1*1 เชา,Ca (1500) 1*1หลังอาหารเย็น 

โรงเรียนพอแมครั้งท่ี2  เรื่อง การนับลูกด้ิน,การเลี้ยง

ลูกดวยนมแม,การคุมกําเนิด 

นัดมา  follow up 

High Risk Low  Risk 

คัดกรองเบื้องตนตาม

เกณฑประเมินความเสี่ยง 

สงพบแพทย 
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ตรวจคัดกรอง 

ประเมินความ

เสี่ยง 

บันทึกขอมูล 

ฝากครรภคร้ังที่ 5 

อายุครรภ 36-39

สัปดาห 

สงขอมูล 

หญิงต้ังครรภใกลคลอด 

ใหหองคลอด 

Flow Chart การดูแลหญิงต้ังครรภคร้ังท่ีหา 

 

 

        

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั่งนํ้าหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจไขขาวและนํ้าตาล

ในปสสาวะ 

ตรวจรางกายท่ัวไป/ภาวะซีด/บวม 

ประเมินภาวะโภชนาการ/ประเมินความเครียด 

จายยา Triferdine 1*1 เชา,Ca (1500) 1*1หลังอาหารเย็น 

รพ.สต.สงพบแพทยคุณภาพครั้งท่ี 2 U/S 

ทัวรหองคลอด 

ใหคําแนะนําการเตรียมตัวคลอด 

นัดมา  follow up 
 

High Risk Low  Risk 

คัดกรองเบื้องตนตาม

เกณฑประเมินความเสี่ยง 

สงพบแพทย 
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แนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีอายุครรภเกิน 

อายุครรภท่ีครบกําหนดคลอดท่ีทารกมีความสมบูรณเต็มท่ี คืออายุครรภระหวาง 37 สัปดาหถึง 41 

สัปดาห และอีกไมเกิน 6 วัน เมื่อคํานวณจากวันแรกของประจําเดือนครั้งสุดทายท่ีมาอยางปกติ หากต้ังครรภ

ต้ังแต 42 สัปดาหข้ึนไป (294 วัน) จัดวาเปน “การต้ังครรภเกินกําหนด (Post term pregnancy)” ซึ่งถือวา

เปนการต้ังครรภท่ีมีความเส่ียงในการเกิดผลขางเคียง/ผลกระทบท้ังกับมารดาและทารกในครรภเพิ่มข้ึน แต

หากประจําเดือนมาไมแนนอน แพทยอาจมีการตรวจยืนยันอายุครรภโดยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (อัลตราซาวด) 

ต้ังแตในชวงการต้ังครรภประมาณ 20 สัปดาห 

เนื่องดวยโรงพยาบาลไพรบึงเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ไมมีสูติแพทยในการดูแล เพื่อเปน

การเฝาระวังภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดในหญิงต้ังครรภ โรงพยาบาลไพรบึงจึงไดจัดทําแนวทางการดูแล

หญิงต้ังครรภท่ีมีอายุครรภต้ังแต 40-41 สัปดาห ข้ึน ดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

หญิงต้ังครรภอายุครรภ 40 สัปดาห 

ตรวจครรภท่ีคลินิก ANC 

หองคลอด ตรวจ NST,PV 

ประเมิน Bishop score 

ทํา stripping 

พบแพทย 

U/S…>AFI ปกติ นัด 1 wk. 

               .....>AFI ผิดปกติ refer 

 

 

 

 

อายุครรภ 41 

สัปดาห 

พบแพทย/Refer 

 

http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
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Flow Chart การตรวจคัดกรองเบาหวานในหญิงต้ังครรภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการตรวจ GCT : ไมตองอดอาหาร ใหกินน้ําตาลกลูโคส 50 กรัม (2ขวด) ละลายในน้ํา 100 ซีซีด่ืมใหหมด

ภายใน 5 นาที สงตรวจหองLab ระบุเวลาท่ีกินน้ําตาลหมดในบัตรคิวผูปวย................. 

วิธีการตรวจ OGTT: งดอาหารหลังเท่ียงคืน ลงขอมูลตรวจ OGTT  ตรวจ FBS กอน แลวคอยกินกลูโคส 100 

กรัม (4 ขวด) ผสมในน้ํา 100-200 ซีซี ด่ืมใหหมดภายใน 5 นาที แลวตรวจเลือด 

 

หญิงต้ังครรภกลุมเส่ียง 

อายุครรภ 24-28 

 
 

-อายุมากกวา 35 ป 

-พันธุกรรมเปนเบาหวาน 

-ประวัติเปนเบาหวานในครรภกอน 

-ประวัติคลอดบุตรนน.แรกคลอด>4000 กรัม 

-ประวัติคลอดทารกผิดปกติ/เสียชีวิต 

-อวน (BMI>27) 

-พบความดันโลหิตสูงกอนหรือขณะต้ังครรภ 

-ตรวจพบนํ้าตาลในปสสาวะ 

-แทงเปนอาจิณ 

50 gm. GCT ≥140 <140 

100 gm.OGTT 
ANC

ปกติ 

FBS≤105 

คาผิดปกติ 2 คาข้ึนไป 

FBS>105 

คาผิดปกติ 2 คาข้ึนไป 

GDM A1 
 

GDM A2 
 

Admitted for control DM 
With Insulin injection 

Control Diet 

F/U 

-FBS 90-110 mg/dl 

-1 hr.PP<140 mg./dl 

-2 hr.PP<120 mg.dl 

ระดับคาปกติ OGTT 

คาท่ี 1 = 105 mg/dl 

คาท่ี 2 = 190 mg/dl 

คาท่ี 3 = 165 mg/dl 

คาท่ี 4 = 145 mg/dl 
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Flow Chart การใหคําปรึกษาหญิงต้ังครรภอายุมากกวา 35 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หญิงต้ังครรภอายุ≥35 ป 

หรือสามี 

ใหคําปรึกษาหญิงต้ังครรภ/สามี Counseling การ

คัดกรองดาวนซินโดรมดวยวิธีการตรวจเลือด 
 

ไมสมัครใจ 

ใหคําปรึกษา  

ANC ตอเนื่อง 

สมัครใจ 

สง U/S อายุครรภ 14-16 สัปดาห 

เพื่อยืนยันอายุครรภ/ขอใบสงตัว 

ผลตรวจเลือดเปนกลุมเส่ียง 

รพ.ศรีสะเกษ นัดตรวจเจาะ

น้ําคร่ําวินิจฉัยดาวนซินโดรม 

ผลตรวจ

ผิดปกติ 

ยุติการต้ังครรภ ANC ตอ 
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กรณี Hct ≤ 29% ใหรพ.สต.สงพบแพทยทุกราย ท่ีโรงพยาบาลไพรบึง  
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Flow Chart  การดูแลภาวะโภชนาการในหญิงต้ังครรภท่ีมีน้ําหนักตํ่ากวาเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

นัดติดตามอาการ 1 เดือน   น้ําหนักยังไมข้ึน 

 

 

หญิงต้ังครรภทุกคน 

ประเมิน BMI กอนการต้ังครรภ 

ตํ่า

 

ปกติ 19.8-

 

น้ําหนักมาก 

26.1-29.0 

น้ําหนักท่ีเพิ่ม/เดือน 

ในชวงไตรมาสท่ี2,3 

2.3 ก.ก. 

อวน>29.

 

น้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึน

ตลอดการต้ังครรภ 

12.5-18.0 ก.ก. 

น้ําหนักท่ีเพิ่ม/เดือน 

ในชวงไตรมาสท่ี2,3 

1.8 ก.ก. 

น้ําหนักท่ีเพิ่ม/เดือน 

ในชวงไตรมาสท่ี2,3 

1.2 ก.ก. 

น้ําหนักท่ีเพิ่ม/เดือน 

ในชวงไตรมาสท่ี2,3 

0.9 ก.ก. 

น้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึน

ตลอดการต้ังครรภ 

11.5-16.0 ก.ก. 

น้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึน

ตลอดการต้ังครรภ 

7.0-11.5 ก.ก. 

น้ําหนักท่ีเพิ่มข้ึน

ตลอดการต้ังครรภ 

7.0 ก.ก.เปนอยาง

นอย 

น้ําหนักไมข้ึนในชวงไตรมาสท่ี 2 และ 3 

สงพบนักโภชนากร 

คัดกรองเบาหวาน 

อายุครรภ 24-28 

สัปดาห 
สงพบแพทย 
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คู่มือปฏบิัติงาน 
 
 

กลุ่มงานการพยาบาล 
 

โรงพยาบาลไพรบึง 
 
 
 
 



ค าน า 
 

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลไพรบึง ได้รวบรวมข้อมูลส าคัญๆ กฎระเบียบต่างๆ แนวทางการปฏิบัติ
หลัก เพ่ือใช้เป็นคู่มือแนวทางในการด าเนินงาน  โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา เพ่ือความทันสมัย ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิด เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการพยาบาล ต่อไป 

 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาลไพรบึง 

ตุลาคม 2563 
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อ าเภอไพรบึง 
 

ข้อมูลทั่วไปอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
1. ขนาดและท่ีตัง 
  อ าเภอไพรบึงเดิมเป็นท้องที่อยู่ในปกครองของ อ าเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ต่อมาได้จัดตั้งเป็น กิ่ง อ.ไพรบึง 
ในปี พ.ศ. 2511 และเปิดที่ว่าการก่ิงอ าเภอเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2512 โดยมี นายยศ ทองสุทธิ์ด ารงต าแหน่ง
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ เป็นคนแรก และได้ยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2518 มี
เนื้อท่ีประมาณ 266.8 ตารางกิโลเมตร ที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดมาทางทิศตะวันออก
ประมาณ42กิโลเมตรโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
อาณาเขตและการปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น 6 ต าบล 80 หมู่บ้าน 9,766 หลังคาเรือน มีอาณาติดต่อกับอ าเภอ 
ใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    อ าเภอพยุห์ และอ าเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ    อ าเภอขุนหาญและอ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    อ าเภอศรีรัตนะ       จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ    อ าเภอขุขันธ์      จังหวัดศรีสะเกษ 

2.  การปกครอง 
แบ่งการปกครองออกเป็น   6  ต าบล ได้แก่  ต าบลไพรบึง   ต าบลส าโรงพลัน  ต าบลปราสาทเยอ 
ต าบลสุขสวัสดิ์    ต าบลดินแดง  และต าบลโนนปูน 
3.  การปกครองสว่นท้องถิ่น ประกอบด้วย   เทศบาลต าบล  2 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่งดังนี้  
เทศบาลต าบลไพรบึง , เทศบาลต าบลส าโรงพลัน  , อบต.ไพรบึง ,อบต.ดินแดง, อบต.ปราสาทเยอ,อบต.สุขสวัสดิ์, 
และ อบต.โนนปูน 
 

ค าขวัญอ าเภอไพรบึง  
เมืองล้านเป็ด เพชรพระธาตุ ปราสาทใหญ่ ไทยส่ีเผ่า 

 
โรงพยาบาลไพรบึง 

ประวัติการก่อตั้ง โรงพยาบาลไพรบึงเริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง บนที่ดินที่ได้รับบริจาค
จ านวน 18 ไร่ เปิดท าการเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2525 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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30 เตียง เมื่อ  พฤษภาคม 2531  ปัจจุบันโรงพยาบาลไพรบึงให้บริการในระดับโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 ตาม 
Service plan ปี 2557 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

โรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพ ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีสุข 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดี 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 

          4.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพอเพียง 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ปุวยกลุ่มโรคส าคัญได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพมีผลลัพธ์ที่ดีและมีความปลอดภัย  
 2. เพ่ือให้โรงพยาบาลมีความมั่นคงทางการเงิน 
 3. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายเป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชนให้มีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน 
 4. เพ่ือให้บุคคลากรมีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานอย่างมีความสุข  
 5. เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการระบบงานส าคัญตามหลักธรรมภิบาลและพอเพียง 
จุดเน้น/เข็มมุ่ง 
 1. เพ่ิมความปลอดภัยตาม หลัก 2P safety 
 2. เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
 3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคHTทั้งกลุ่มปุวยและกลุ่มเสี่ยง 
ค่านิยม (Value)  
 "เสมือนหนึ่งเป็นบ้านคุณอบอุ่นดั่งครอบครัว” 
 ทุกคนปลอดภัย (Everyone is safe) 
 เต็มใจบริการ (Willingness to serve) 
 เรียนรู้สร้างสรรค์ (Learn creative) 
 ท างานเป็นทีม (Team work) 
 

กลุ่มงานการพยาบาล 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล : นางนงค์เยาว์ ค าโสภา 
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 งานการพยาบาลผู้ปุวยนอกงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก 
 คลินิกโรคเรื้อรัง 
 งานการพยาบาลผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
 งานการพยาบาลผู้ปุวยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล 
 งานการพยาบาลควบคุมและปูองกันการติดเชื้อและเครื่องมือแพทย์ 
 งานการพยาบาลผู้คลอด 
 งานการพยาบาลฝากครรภ์ 
 งานการพยาบาลผู้ปุวยใน 
 งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 

 
หัวข้อปฐมนิเทศของกลุ่มงานการพยาบาล 

(1) ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลไพรบึง 
(2) วิสัยทัศน์  พันธกิจ   นโยบาย   เปูาหมาย  วัตถุประสงค์   ขอบเขต  
(3) การจัดกลุ่มงานการพยาบาล /โครงสร้างของกลุ่มงานการพยาบาล 
(4) ระเบียบปฏิบัติต่างๆเช่น การลา การแต่งกาย การปฏิบัติงาน  สวัสดิการค่าตอบแทน 
(5) กฎหมายวิชาชีพ  จรรยาบรรณ  การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  สิทธิผู้ปุวย   
(6) พฤติกรรมบริการและวัฒนธรรมกลุ่มงานการพยาบาล 
(7) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกลุ่มงานการพยาบาล 
(8) ความคาดหวังของกลุ่มงานการพยาบาลต่อบุคลากรใหม่ 
(9) แนะน าสถานที่ และฝุายต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 
(10) สร้างเสริมขวัญก าลังใจ ให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

หัวข้อปฐมนิเทศระดับหน่วยงาน 
(1) แนะน าสถานที่ในหน่วยงานและบุคลากรในทีมสุขภาพ 
(2) พันธกิจ นโยบาย เปูาหมาย ขอบเขตบริการหน่วยงาน 
(3) โครงสร้างกลุ่มงานการของหน่วยงาน 
(4) ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน 
(5) การประสานงานกับฝุายต่าง ๆ 
(6) การขอความช่วยเหลือ 
(7) ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มงานการพยาบาล 
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลไพรบึง เป็นกลุ่มงานการที่รับผิดชอบด้านการบริการพยาบาล 
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โดยบุคลากรทางการพยาบาล ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานกู้ชีพ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบริการ พนักงาน
เคลื่อนย้ายผู้ปุวย และผู้ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาลมีความเชื่อว่าความมีคุณค่าในตนเอง ความศรัทธาใน
วิชาชีพและความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคล จะน าไปสู่ความส าเร็จของการพยาบาล ด้วยการ “ให้บริการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการพอใจ ผู้ให้บริการมีสุข” ในงานบริการพยาบาล 7 งาน คือ งานการพยาบาล
ผู้ปุวยนอก งานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินปละนิติเวช งานการพยาบาลผู้คลอด งานการ งานการพยาบาลผ่าตัด
และวิสัญญี งานการพยาบาลด้านการปูองกันควบคุมการติดเชื้อและเครื่องมือแพทย์ งานวิจัยและพัฒนาการ
พยาบาล และงานการพยาบาลผู้ปุวยใน รวมถึงงานดูแลผู้ปุวยที่บ้าน และงานบริหารการพยาบาลภายใต้ปรัชญา 
ให้บริการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล ค านึงถึงสิทธิของผู้ปุวย ยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

 
 

ธรรมนูญกลุ่มงานการพยาบาล 
 ธรรมนูญกลุ่มงานการพยาบาล  หมายถึง  กฎข้อบังคับหรือระเบียบและข้อปฏิบัติที่บุคลากรในกลุ่มงาน
การพยาบาลใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุพันธกิจและเปูาหมายของกลุ่มงานการพยาบาล 
 
 
หน้าที่ของกลุ่มงานการพยาบาล 
1. เป็นตัวแทนของวิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอไพรบึง 
2. รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อธ ารงไว้ซึ่งมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะด้านการพยาบาลแก่บุคลากรทางการพยาบาล ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล
และ/หรือกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
4. ควบคุม ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความสุขในการท างาน 
6. เกื้อกูลสังคมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
 

วิสัยทัศน์ องค์กรพยาบาล 

 เป็นองค์กรพยาบาลที่ให้บริการพยาบาลตามมารฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความสุขท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ 

 

พันธกิจ องค์กรพยาบาล 

1. ให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
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2. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและ

จริยธรรมวิชาชีพ ร่วมกับสหวชิาชีพ และมีความพึงพอใจในการท างาน 

3. พัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาล ในระดับอ าเภอ  ตลอดจนการรับและส่งต่อการบริการกับเครือข่ายอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะหลัก 

 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีสมรรถนะหลักขององค์กรตามบริบทรพ.ในเรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น ,การ

ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รพ.ได้ก าหนด Core Competencies ดังนี้ 

1. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

2. การปฏิบัติตามหลัก IC 

3. การเฝูาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยและการดูแลผู้ปุวยที่ปลอดภัย โดยใช้ระบบการคัดแยกผู้ปุวย 

(triage) 

 

ค่านิยม 

  เอ้ืออาทร   เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพ ให้เกียรติกัน  ค านึงถึงส่วนรวมและประหยัด 

    บริการดี    เราจะให้บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้ม  กระตือรือร้น ด้วยการประยุกต์ 

                   ความรู้ทางวิชาการท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

    มีวินัย       เราจะแต่งกายถูกระเบียบ เหมาะสม กับกาลเทศะ ตรงเวลา  

                 ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ 
ขอบเขตบริการ 

ให้บริการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกัน
โรค และการฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวย  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. บริหารจัดการให้มีบุคลากรพยาบาลและทีมงานอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชน โดยสามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. บริหารบุคลากรพยาบาลในความรับผิดชอบให้มีความสุขในการท างาน 
3. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติการ 
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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5. สนับสนุนวิชาการ เป็นแหล่งให้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของบุคลากรในทีมสุขภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และพยาบาลวิชาชีพจาก
หน่วยงานอื่น ๆ 
6. เกื้อกูลสังคมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ จัดพยาบาลไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลใน
โรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน เรื่องโรคต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติตัวให้กับประชาชน
ในโอกาสต่างๆ เช่น วันเบาหวานโลก วันเอดส์โลก วันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลสากล เป็นต้น รวมทั้งออก
หน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ  
 
 
เป้าประสงค์ 
                   1. ด้านผู้รับบริการ  : ปลอดภัย   อุ่นใจ ในการบริการ 

         2. ด้านผู้ให้บริการ  : มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ  ปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน   
                         มีความสุขในการท างาน 

          3. ด้านชุมชน       : สุขภาพดี  ดูแลตนเองได้ 
          4. ด้านกลุ่มงานการพยาบาล  : เป็นกลุ่มงานการพยาบาล ที่มีระบบบริหารจัดการทางการ
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 
 

เข็มมุ่ง ปี 2560-2564 
1. พัฒนากระบวนการนิเทศทางการพยาบาล 
2. พัฒนาการประเมินการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ปุวย 
3. พัฒนาการประเมินสมรรถนะและการพัฒนาบุคลากร 

 
บริบทเชิงกลยุทธ์ (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์) 
โอกาสเชิงกลยุทธ์:   
          ปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และมอบหมายหน้าที่ท่ีชัดเจนในด้านการด าเนินงาน การบริหาร
จัดการ ระบบคุณภาพทั้งองค์กร ได้แก่ การแยกคลินิกNCD ออกจากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม ขึ้นตรงกับกลุ่มงาน
การพยาบาล เพ่ือดูแลผู้ปุวยNCD  ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันเชิงรุกในการเฝูาระวังผู้ปุวยNCD รายใหม่ 
มอบหมายให้กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวมเป็นผู้ดูแล ,คลินิกฝากครรภ์แยกออกจากกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม มา
อยู่ในโครงสร้างงานสูติกรรม การดูแลผู้คลอด มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเดียวกันดูแลตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ คลอด และ
หลังคลอด การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของภาคีเครือข่าย ผ่านระบบ พชอ.  
 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู้ปุวยกลุ่มโรคส าคัญให้มีผลลัพธ์ที่ดีและมีความปลอดภัย 
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2. การเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ภาคีเครือข่ายให้เป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชน  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
1. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ,เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารองค์กร และการท างานเป็นทีม 
3. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการร่วมด าเนินงานสาธารณสุขเป็นอย่างดี    
 
 
 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

 ให้บริการผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
 คัดกรองผู้ปุวย 
 บริการตรวจโรคทั่วไปตั้งแต่เวลา 16.00 - 08.00 น. 
 งานชันสูตรทางคดีและชันสูตรศพ 
 บริการรับและส่งต่อผู้ปุวย 
 บริการการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล 
 บริการหัตถการฉุกเฉินต่างๆ 
 การสังเกตอาการผู้ปุวยภายใน 2 ชั่วโมง 
 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและเครือข่ายทางด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัย การช่วยฟื้นคืนชีพและการ

ปฐมพยาบาล 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
   งานคลินิกทั่วไปและคลินิกเรื้อรัง 

 คัดกรองและซักประวัติผู้ปุวย 
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาทั่วไป 
 ให้ค าแนะน า/ปรึกษาก่อนตรวจ หลังตรวจ และก่อนกลับบ้าน 
 บริการช่องทางด่วน รับ-ส่งต่อผู้ปุวยในหน่วยงานและเครือข่าย 
 งานบริการด่านหน้า ต้อนรับและประชาสัมพันธ์การบริการทางการพยาบาล 
 งานศูนย์รับผู้ปุวยในและบริการห้องพิเศษ 
 งานตรวจสุขภาพประจ าปี 
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 งานบริการผู้ปุวยคลินิกเฉพาะโรคและคลินิกพิเศษท้ังในและนอกเวลาราชการ 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

    
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

 ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยตามประเภทที่รับไว้ในแต่ละแผนกตลอด 24 ชั่วโมง 
 ให้บริการผู้ปุวยตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจ าหน่ายโดยครอบคลุมกระบวนการส าคัญทางการพยาบาล 

 การรับใหม่ การประเมินอาการผู้ปุวย 
 การวินิจฉัยและการวางแผนเพ่ือการดูแลทางการพยาบาล 
 การดูแลรักษาพยาบาลตามแผนที่วางไว้ 
 การประเมินซ้ าและการประเมินผลการดูแล 
 การวางแผนจ าหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง 

 ให้บริการส่งต่อผู้ปุวยเพ่ือการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 บริการให้ข้อมูลและความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
 ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกัน รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้รับบริการและครอบครัว 
 ธ ารงไว้ซึ่งสุขภาวะและของผู้ปุวยและประชาชนเพื่อปูองกันการเกิดอันตรายและการกลับซ้ าของโรค 
 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ปุวย เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ปูองกันการถูกล่วงล้ าหรือละเมิดสิทธิ์ 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานการพยาบาลผู้คลอด 
 บริการรอคลอดและการประเมินแรกรับ 
 งานบริการคลอดปกติ/ผิดปกติ 
 การดูแลมารดา ทารกหลังคลอด 2 ชั่วโมง 
 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 การบรรเทาอาการรบกวน 
 การเฝูาระวังติดตามภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช 
 บริการช่วยคลอดฉุกเฉิน 
 การตรวจพิเศษทางสูตินรีเวช 
 บริการตรวจหลังคลอด 7 วัน 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานบริการพยาบาลฝากครรภ์ 
 การประเมินภาวะสุขภาพ 
 การวินิจฉัยการพยาบาล 
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 การวางแผนการพยาบาล 
 การปฏิบัติการพยาบาล 
 การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
 การดูแลต่อเนื่อง 
 การสร้างเสริมสุขภาพ 
 งานอนามัยแม่และเด็ก 
 โครงการ PHIM 

 
งานการพยาบาลผ่าตัดและวิสัญญี 

 บริการก่อนผ่าตัด 
 เตรียมห้องผ่าตัด 
 เตรียมเครื่องมือ 
 การเยี่ยมและการเตรียมผู้ปุวย 
 การวางแผนท าผ่าตัด/หัตถการร่วมกับแพทย์ 

 บริการระหว่างผ่าตัด 
 ช่วยแพทย์ท าผ่าตัด/หัตถการ 
 บริการให้ยาระงับความรู้สึก 
 แก้ไขภาวะฉุกเฉินระหว่างผ่าตัด 

 การบริการหลังผ่าตัด 
 การบริการดูแลผู้ปุวยในห้องพักฟ้ืน 
 การเยี่ยมหลังผ่าตัด 

 การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 การบริการจัดการอาการรบกวน 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย 
งานหน่วยจ่ายกลาง 

 ศูนย์บริการล้างเครื่องมือแพทย์ 
 จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือปราศจากเชื้อเพ่ือสนับสนุนแก่หน่วยบริการอย่างเพียงพอ 
 ตรวจสอบคุณภาพการท าให้ปราศจากเชื้อก่อนแจกจ่าไปยังหน่วยงาน 
 บริการแลก/เปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยบริการ 
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งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 ก าหนดนโยบายการควบคุม ปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 เฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 สอบสวนโรคและปูองกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล/ชุมชน 
 สรุปผลการวิเคราะห์การเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 เป็นแกนน าในการให้ความรู้และค าปรึกษาด้านการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 
 พัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 
งานซักฟอก (Out source) ควบคุมก ากับ 

 ให้บริการซัก อบ ผ้าทุกประเภท 
 ซ่อมแซมดัดแปลงผ้าเพื่อการใช้งาน 
 ควบคุมคุณภาพการซักอบให้ได้คุณภาพ 

 
งานเครื่องมือแพทย์ 

 วางระบบการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันและการสอบเทียบเครื่องมือ 
 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา 
 จัดท าแผนการจัดซื้อและจ าหน่ายเครื่องมือร่วมกับหน่วยบริการ 

 
 
 
 
คณะกรรมการชุดต่างๆของกลุ่มงานการพยาบาล คณะกรรมการกลุ่มงานการพยาบาล มีดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล 
ประธาน หัวหน้าพยาบาล  
กรรมการ หัวหน้างาน/หอผู้ปุวย 
เลขานุการ รองหัวหน้าพยาบาล  
บทบาทหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบาย ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่มงานการพยาบาล ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของโรงพยาบาล โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานการพยาบาลทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านบริการและด้านวิชาการ
ให้สอดคล้องกับปรัชญาของกลุ่มการพยาบาล 
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3. ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ เช่น ผู้น าทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
เทคนิค และเจ้าหน้าที่ระดับอ่ืน ๆ ให้เหมาะสม 
4. ก าหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทางการบริหารของผู้น าทีมการพยาบาลและพยาบาลทุกระดับเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
5. จัดระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบประจ าปีของบุคลากรในกลุ่มการพยาบาล 
6. การจัดอัตราก าลังบุคลากรทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับภาระงานทุกหน่วยงานโดยให้มีบุคลากรหมุนเวียน
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถปรับ ลด-เพ่ิมได้ตามปริมาณผู้ปุวยที่เหมาะสม 
7. มีการควบคุม ก ากับการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มการพยาบาล ให้ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ 
8. นิเทศตดิตาม สนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกในกลุ่มการพยาบาล และเป็นที่ปรึกษาแก่บุคลากรในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพคุณภาพ การปฏิบัติงาน ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเรื่องอ่ืน ๆ 
9. สนับสนุนให้มีการท างานเป็นทีมในการดูแลรักษาผู้ปุวย 
10. ก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่มการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และก าหนดบทลงโทษ กรณีท าผิด
กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน และวินัยของข้าราชการ 
11. จัดระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลให้ได้รับอย่างยุติธรรม 
และเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
12. จัดท าแผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
13. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการ เรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HA, QA และมีการพัฒนางาน
บริการอย่างต่อเนื่อง 
14. จัดระบบการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการดูแลรักษาผู้ปุวยให้มีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขและปูองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มีการประชุมปรึกษาทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน 

 
 
คณะกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ประธาน นางนงค์เยาว์ ค าโสภา 
กรรมการ หัวหน้างานและตัวแทนพยาบาลจากทุกหน่วยงาน 
เลขานุการ นางสุพรรณ ทองมนต์ 
บทบาทหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบาย กลวิธี แนวทางการด าเนินงานด้านการให้การบริการแก่ผู้มารับบริการให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ประชุมร่วมในการประชุม คณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้ง 
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คณะกรรมการวิชาการ 

ประธาน นางนงค์เยาว์ ค าโสภา 
กรรมการ ตัวแทนพยาบาลจากทุกหน่วยงาน 
เลขานุการ นางศนิชา แซ่อ้ึง 
บทบาทหน้าที่ 
1. จัดท า/ ทบทวน คู่มือ / มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล 
2. จัดหาอุปกรณ์การศึกษา คู่มือ  ต ารา เอกสารทางวิชาการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย หรือน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรเขียนบทความทางวิชาการ 
5. สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้ทางการ
พยาบาลและด้านสุขภาพ 
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
การศึกษาเพ่ือการจัดฝึกอบรมในภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆโดยให้การต้อนรับอ านายความสะดวกแก่
นักศึกษาทุกหลักสูตร และผู้มาฝึกอบรม หรือมาขอชมกิจการ / ศึกษาดูงาน 
7. วางแผน พัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลไปอบรม ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน ในส่วนที่ขาด และรับรู้ความรู้ 
นโยบายใหม่ ๆ 
8. จัดปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุ และย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ 
9. ด าเนินการประเมินสมรรถนะและ การปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลทุกระดับ 

 
คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล   

ประธาน นางนงค์เยาว์ ค าโสภา 
กรรมการ ตัวแทนจากหน่วยงาน 
เลขานุการ นางศนิชา แซ่อ้ึง 
บทบาทหน้าที ่  
1. ออกแบบระบบเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลทางการพยาบาลอย่างครอบคลุม 
2. ส่งเสริม/พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลทางการพยาบาล 
3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาลทุกชนิดมาเพ่ือใช้พัฒนาระบบบริหาร/บริการทางการพยาบาล 

 
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ประธาน  นางสุพรรณ  องมนต์ 
กรรมการ ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน 
เลขานุการ นางวิยะดา  ศรีภักดิ์ 
บทบาทหน้าที ่ 
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1. ออกแบบระบบการเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ  
2. นิเทศบุคลากรทางการพยาบาลให้สามารถท าการเฝูาระวังการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้
ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ปลอดภัย  
3. ประเมินผลการเฝูาระวังการติดเชื้อเพ่ือรายงานต่อกลุ่มงานการพยาบาลและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธาน นางวราภรณ์  ไพรบึง 
กรรมการ ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพจากทุกหน่วยงาน 
เลขานุการ นางศนิชา แซ่อ้ึง 
บทบาทหน้าที ่  
1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การค้นหา การประเมิน การรายงานและการแก้ไข/ปูองกันการเกิดความ
เสี่ยงในหน่วยงาน  
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเห็นภาพรวมความเสี่ยงในหน่วยงาน 
3. เป็นแกนน าในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน  
4. ทบทวนอุบัติการณ์เพ่ือก าหนดแนวทางการปูองกันและเฝูาระวังการเกิดอุบัติการณ์ซ้ า 

 
คณะกรรมการเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์และความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 

ประธาน  นส.ชนิดา นวรัตนากร 
กรรมการ ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน 
เลขานุการ นางดลชนก  พิทยาพล 
บทบาทหน้าที่ 
1. ออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการบริการของแต่ละหน่วยงาน 
2. ส ารวจความพอเพียงเพ่ือการวางแผนการจัดซื้อเครื่องมือให้เพียงพอกับความต้องการใช้ 
3. จัดระบบการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเชิงปูองกันให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
4. จัดท าทะเบียนเครื่องมือประจ าหน่วยงาน 
5. ประเมินผลระบบการจัดการเครื่องมือและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน 

 
คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรทางการพยาบาล 

ประธาน นางนงค์เยาว์ ค าโสภา 
กรรมการ ตัวแทนจากหน่วยงาน 
เลขานุการ นางสุพรรณ ทองมนต์ 
บทบาทหน้าที่ 
1. วางแผนด้านอัตราก าลังของกลุ่มงานการ 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในระดับที่กลุ่มงานการต้องการ 
3. ส ารวจส่วนขาดของบุคลกรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม 
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คณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรม 

ประธาน  นางสุพรรณ ทองมนต์ 
กรรมการ พยาบาลวิชาชีพตัวแทนจากทุกหน่วยงาน 
เลขานุการ นส.แสงจันทร์    เบ็ญมาศ 
บทบาทหน้าที ่  
1.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ ลดอัตราความไม่พึงพอใจในการรับบริการ  
2.ก าหนดแนวทางการจัดการข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของกลุ่มการพยาบาล   
3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ยกย่องการท าความดีของบุคลากร 

 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
  ประธาน  นางนงค์เยาว์ ค าโสภา 
  กรรมการ  ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน 
  เลขานุการ นางศนิชา  แซ่อ้ึง 
  บทบาทหน้าที่  
  1. จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล 
  2. ประสานแผนการพัฒนาลงสู่ทุกหน่วยงาน 
  3. ด าเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผลการพัฒนา โดยการประเมินตนเอง การตรวจสอบภายใน  
  4. แกนน าในการขอประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพจากกลุ่มงานการภายนอก 
 
นโยบายกลุ่มงานการพยาบาล 

นโยบายด้านการบริหารงาน 
-  บริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีตัวชี้วัดที่ตอบสนองนโยบายพัฒนาโรงพยาบาล/ กลุ่มงานการ

และปัญหาท้องที่เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้ 

นโยบายด้านบุคลากร 
- บุคลากรทางการพยาบาลในแต่ละระดับได้รับการประเมินสมรรถนะ (ทั้ง Core & 

Specific competency) และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
-  จัดให้มีบุคลากรพยาบาลเพียงพอ เหมาะสมกับภาระงานตามเกณฑ์ Full Time Equivalence  
-  สร้างเสริมพลังอ านาจบุคลากรและบรรยากาศการท างานในแต่ละหน่วยงานให้เอ้ือต่อการท างานเพ่ือให้

เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 
-  ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นให้บุคลากรทางการพยาบาลได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าหา 
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ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือน ามาพัฒนาในการปฏิบัติงาน 
-  ส่งเสริมการปฏิบัติที่ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และค านึงถึงสิทธิผู้ปุวย 

นโยบายด้านผู้รับบริการ 
-  การบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล 
-  ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นหลักในการให้บริการพยาบาล 
-  ให้การบริการพยาบาลแบบองค์รวมผสมผสาน ครอบคลุมการดูแลทั้ง 4 มิติ ยึด 

ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง 
-  ให้บริการตามสิทธิที่ผู้ปุวยพึงได้รับ 
-  มีการเฝูาระวังความเสี่ยงทุกข้ันตอนการให้บริการ ทั้งความเสี่ยงด้านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไป 
- ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พิทักษ์สิทธิ์ผู้ปุวย 

 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
-  หน่วยงานมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการรับบริการของผู้ปุวยทุกประเภทตามแนวทาง Healing 

Environment 
  -  การด าเนินงานตามแนวทาง Healthy Work Place 
  -  ด าเนินการกิจกรรม 5ส 

 
 

การพรรณนาลักษณะงานบุคลากรกลุ่มการพยาบาล 
แบบพรรณนาลักษณะงานของหัวหน้าพยาบาล 
ต าแหน่ง   หัวหน้าพยาบาล 
ผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการพยาบาลขึ้นไป และผ่านการอบรมเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาล 
เวลาปฏิบัติงาน  8.00-16.00 น. 
 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก 

การบริหารหน่วยงาน จัดระบบงาน จัดท าแผนพัฒนางาน พัฒนาเจ้าหน้าที่  ประสานงาน  วางระบบประเมิน
และพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล นิเทศ  ติดตาม 
สนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงในการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์
รวมได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน ามาวางแผนพัฒนางาน บุคลากรตามส่วนขาด
ทั้งนี้แบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 
 ด้านบริหาร 
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การบริหารงานภายในกลุ่มการพยาบาลเพื่อให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้มารับบริการทั้งผู้ปุวย
นอก ผู้ปุวยใน ผู้ปุวยในชุมชน  โดยให้บริการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน รักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรถภาพ โดยการด าเนินการดังนี้ 
 ก าหนดนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของกลุ่มการพยาบาลและหน้าที่ความ

รับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับในกลุ่มการพยาบาล จัดท าโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนทั้งสาย
บังคับบัญชาและสายประสานงาน 

 วางแผนการสรรหา การจัดอัตราก าลังบุคลากรในกลุ่มการพยาบาลให้สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มงานการในการบริการผู้ปุวย รวมถึงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าเวรที่
เหมาะสม 

 จัดท าแผนงบประมาณในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 วางแผนก าหนดมาตรฐาน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องนอน เสื้อผ้าทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 
 จัดท าระบบการจัดการในหน่วยงาน กฎ ระเบียบต่างๆ การมอบหมาย การสั่งการ การควบคุมก ากับ

งานและการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่คาดหวัง 
 เป็นผู้น าทีมบุคลากรการพยาบาล ได้แก่ หัวหน้างาน เวรตรวจการ ตรวจเยี่ยมนิเทศการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับเพื่อประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยตรวจเยี่ยม รับแจ้ง(ทราบ)ปัญหาจากข้อมูลเวรตรวจการ จากข้อ
ร้องเรียน การแจ้งในที่ประชุม อีกท้ังข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของบุคลากร
พยาบาล น ามาวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญ เร่งด่วน รุนแรงของปัญหา แนะน า แก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนในการให้บริการพยาบาล เทคนิคการให้บริการ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
รวมถึงสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ครบถ้วน สะอาด และปลอดภัย 

 รับทราบรายงานเหตุการณ์จากผู้ตรวจการในเวรนอกเวลาราชการ พิจารณาวิเคราะห์ปัญหา และ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบทุกระดับให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตลอดจน
บันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติการปฏิบัติงาน ท าการบันทึกเสนอรายงานทางราชการ รับหนังสือ 
เวียนหนังสือให้หน่วยงาน/บุคลากรในความรับผิดชอบรับทราบและปฏิบัติ 

 เป็นที่ปรึกษา สอน ให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งปัญหาราชการ ปัญหาส่วนตัว ปัญหาด้าน
การบริหาร บริการและวิชาการ 

 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพ่ือรับทราบนโยบายของโรงพยาบาล รวมทั้งร่วม
ก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานของโรงพยาบาล ให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขของโรงพยาบาล 

 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่มการพยาบาล สนับสนุนและแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ
เพ่ือพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
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 ประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลโดยจัดให้มีคู่มือประสานงานของกลุ่ม
งานการพยาบาล 

 ร่วมก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรระดับต่างๆ ร่วมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่บุคลากรทุกระดับ 

 เป็นประธานในการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และร่วมเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์และระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง และการสอบสวนลงโทษ 

 ก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบการลา การแลกเปลี่ยนเวร 
การลงเวลาปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ การพักเวร และระเบียบการแต่งกายของบุคลากรทุก
ระดับ 

 นิเทศ ให้การปรึกษาด้านการพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่าย 
 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ด้านบริการ 

ก าหนดระบบการให้บริการพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการ จัดให้มีบริการพยาบาล 24 ชั่วโมง ใน
เรื่องดังนี้ 

2.1 มีการวางแผนการพยาบาลเพื่อสนองความต้องการของผู้ปุวยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม โดยการใช้กระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอนเป็นเครื่องมือ ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา น ามา 
วางแผนการพยาบาล พัฒนาเทคนิค/ระบบการบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล 

       2.2 ดูแลผู้ปุวย ญาติ และประชาชนผู้ใช้บริการที่มารับบริการ ที่มารับบริการหรือมา 
ติดต่อสอบถามให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ชี้แจง แนะน าในกรณีมีปัญหารุนแรง 

      2.3 จัดให้มีบริการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการคัดกรองผู้ใช้บริการ 
     2.4 ให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
     2.5 ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายกลุ่มการพยาบาลและของ

โรงพยาบาล 
     2.6 ให้บริการอย่างต่อเนื่องในผู้ใช้บริการผ่าตัด โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้คลอด และทารก โดย

การส่งเสริมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและดูแลให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย รวมทั้งออก
ให้บริการสุขภาพที่บ้าน ให้บริการพยาบาลในชุมชน 

    2.7 บริการรับส่งผู้ใช้บริการรักษาต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ 
    2.8 มีการควบคุมและปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล บุคลากรทุกระดับรับทราบและปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกัน ตลอดจนดูแลการจัดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 
   2.9 ให้บริการคลินิกโรคพิเศษ และคลนิกนอกเวลาราชการ 
   2.10 ควบคุม ก ากับให้การปฏิบัติการพยาบาลทุกประเภทเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   2.11 ดูแล ปูองกัน รักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ 



18 

 

   2.12 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
   2.13 ให้บริการหน่วยบริการพยาบาลเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพิเศษ 
   2.14 วิเคราะห์งานบริการทุกงานตามแบบวิเคราะห์งาน สรุปผลการวิเคราะห์งาน สรุปผลการวิเคราะห์

และแนวทางการพัฒนาต่อ 
   2.15 ประเมินงานด้านคุณภาพการพยาบาลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของส านักการพยาบาลและ

สภาการพยาบาล 
   2.16 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ด้านวิชาการ 
 จัดท าคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล 
 จัดหาอุปกรณ์ การศึกษา ต ารา เอกสารทางวิชาการส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย หรือน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเขียนผลงานทางวิชาการ 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้ทาง

วิชาการด้านการพยาบาล 
 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตลอดจนประสานงานการฝึกอบรม

ในภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ผู้
มาฝึกอบรมหรือมาขอชมกิจการ/ศึกษาดูงาน 

 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ภายในโรงพยาบาล วางแผน มอบหมายและด าเนินงานด้านบริหาร/พัฒนาบุคลากรดังนี้ 

 ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกระดับตลอดจนท าทะเบียนประวัติประจ าตัวและบันทึกประวัติ (กพ.7) 
 พิจารณาการรับสมัคร คัดเลือก รับย้าย รับโอน แต่งตั้ง ขอย้าย ขอโอน ลาออก ของนักเรียนทุน

และเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆในความรับผิดชอบ 
 ออกแบบการส ารวจ ประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามส่วนขาดโดย

การสอนงาน ไปอบรมเพ่ิมพูนทักษะ หรือศึกษาดูงาน 
 ขอทุน/ขออนุมัติเพ่ือการอบรมเฉพาะสาขา การศึกษาต่อ การคัดเลือกส่งไปศึกษา ขออนุมัติและ

ด าเนินการรายงานผลการศึกษาเม่ือส าเร็จ 
 ด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบและจัดท ากฎ ระเบียบต่างๆภายใน

หนว่ยงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ/

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายในการสนับสนุนการพัฒนาการบริการพยาบาล บริการด้านวิชาการ โดย
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการนิเทศ ติดตามประเมินผล และการร่วมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 มีคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพตามที่ก าหนด 
 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 10 ปี 
 มีประสบการณ์การบริหารการพยาบาลในต าแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี 
 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล หรือผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรใน

กลุ่มการพยาบาล 
 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลตามมาตรฐานที่สภาการพยาบาลก าหนดหรือ

ปริญญาโททางการพยาบาล 
 มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ อดทน ขยันและยุติธรรม 
 มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้น าสูง 
 เป็นผู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองทุกประเภทเพ่ือทราบทิศทางการบริหาร

ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล 
 เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล 

 
แผนการปฏิบัติงานประจ าวันของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลไพรบึง 
 08.00-08.30น. รับรายงานเหตุการณ์เวรนอกเวลาราชการที่ผ่านมา 
 08.30-10.30น. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทุกหน่วยงาน รวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพ่ือ 

รายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
10.30-12.00น. พิจารณาลงนามหนังสือราชการเสนอหนังสือราชการต่างๆ 
   ด าเนินงานเร่งด่วนต่างๆ รับนโยบาย การประสานงานกับหน่วยงาน 
  ต่างๆและด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ปัญหาเร่งด่วน 
  ของกลุ่มการพยาบาล 

 13.00-16.00น.  งานต่างๆของกลุ่มการพยาบาลการประชุมปรึกษางานกับ 
คณะกรรมการชุดต่างๆของกลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน  
การ Conference case ประจ าเดือน คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ   โรงพยาบาล 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตามแผนประจ าปี 

 
แบบพรรณนาลักษณะงานผู้ตรวจการพยาบาล 
ชื่อต าแหน่ง ผู้ตรวจการพยาบาล 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าพยาบาล 
เวลาปฏิบัติงาน เวรเช้า 08.00-16.00น. 
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   เวรบ่าย 16.00-24.00น. 
   เวรดึก   24.00-08.00น. 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าพยาบาลเพ่ือบริหารจัดการนอกเวลาราชการ โดยก ากับดูแลให้ผู้ปุวย

ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ นิเทศการปฏิบัติงานของบุคลกรทางการพยาบาลทุก
ระดับ ทุกหอผู้ปุวย/หน่วยงาน เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มการพยาบาลกับหน่วยงานอื่นๆและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนในเวร ทั้งท่ีเป็นปัญหาของผู้ปุวย ญาติ บุคลากรทุกระดับ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 รับเวรจากผู้ตรวจการก่อนหน้า เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนก่อนรับเวร ตรวจเช็คสถิติผู้รับบริการของแต่

ละหน่วยงาน สภาพปัญหาทั่วไปของหน่วยงาน อัตราก าลังและระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่บุคลากร
ทางการพยาบาล 

 แก้ปัญหาความเสี่ยง การจัดอัตราก าลังทดแทนในเวรหรือหน่วยงานที่มีภาระงานล้นมือ  
 ให้การปรึกษา/ร่วมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆกับหัวหน้าเวร 
 แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการบริการพยาบาลแก่ผู้ปุวย 
 ดูแลบุคลากรทางการพยาบาลทางด้านวินัย พฤติกรรมบริการ จริยธรรม คุณธรรมและจรรณยาบรรณ

วิชาชีพ 
 ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรและพยาบาลทุกระดับในกลุ่มการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตรวจเยี่ยมหอผู้ปุวย หน่วยงานพร้อมกับหัวหน้าเวร 
 ให้การช่วยเหลือและร่วมวางแผนการให้บริการในหอผู้ปุวยหรือหน่วยงานที่มีผู้ปุวยมาก 
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือปัญหาที่ไม่สามารถติดสินใจได้ด้วยตนเองรายงานให้หัวหน้าพยาบาล

ทราบ เพราะอาจต้องรายงานรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบเพ่ือขอค าปรึกษา หรือการตัดสินครั้ง
ขั้นสุดท้าย 

 ควบคุมดูแลให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ ให้การพยาบาลที่ถูกต้องแก่ผู้ปุวย ก ากับตรวจตราให้
พยาบาลให้ความสนใจ และดูแลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด 

 ดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อมของหอผู้ปุวยและหน่วยงานต่างๆ 
 เขียนรายงานข้อมูล เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในบันทึกเวรตรวจการ เพื่อน าเข้าแก้ปัญหาเชิงระบบ

ต่อไป 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 หัวหน้าพยาบาล 
 หัวหน้าหอผู้ปุวย/หน่วยงานที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
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 พยาบาลอาวุโส เคยเป็นหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย 
 ผู้ที่หัวหน้าพยาบาลแต่งตั้ง (มีความช านาญในการพยาบาลเฉพาะทาง) 
 

แบบพรรณนาลักษณะงานของหัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย 
ต าแหน่ง  หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าพยาบาล 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการพยาบาลขึ้นไป 
เวลาปฏิบัติงาน  8.00-16.00น. 

 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
วางแผนภายในงาน/หอผู้ปุวย วางแผนการพยาบาล มอบหมายงาน นิเทศงาน ประเมินคุณภาพการ

พยาบาล ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในงาน/หอผู้ปุวย ทุกระดับ บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ 
ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องใช้ประเภทต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ให้ความร่วมมือกับงานด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันอ่ืนๆให้การดูแลเกี่ยวกับการ
ฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน หน้าที่หลักของหัวหน้างานมีดังนี้ 

 
 ด้านการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 

 รับนโยบายจากหัวหน้าพยาบาลน ามาสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้และร่วมกันวางแผนการ
ปฏิบัติเพื่อตอบสนองนโยบาย 

 ก าหนดนโยบายในงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มการพยาบาล 
 วางแผนติดตามการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาและร่วมแก้ปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

มอบหมายงานให้แก่หัวหน้าทีมตามความรู้ความสามารถ 
 ติดตามวิเคราะห์ตัวชี้วัดของหน่วยงาน พัฒนาปรับปรุงให้ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 ประเมินและวางแผนอัตราก าลังรายเดือน/ปี 
 พัฒนาระบบการให้บริการในหอผู้ปุวย/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 จัดระบบการให้บริการผู้ปุวยเป็นทีมการพยาบาล 

 โดยจัดให้มีการมอบหมายงานแบบทีมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 จัดให้มีการวางแผนการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 
 จัดแยกประเภทผู้ปุวยได้แก่ ผู้ปุวยอาการหนัก อาการหนัก อาการหนักปานกลาง 

อาการช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และช่วยเหลือตัวเองได้ดี กรณี ER แบ่งประเภทผู้ปุวยเป็น 
5 ประเภท คือ Resuscitate, Emergency, Semi-Urgent, Urgent, Non-urgent 
กรณี OPD,OR,LR แบ่งเป็นฉุกเฉินกับปกติท่ัวไป 
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 ตรวจเยี่ยมผู้ปุวยร่วมกับหัวหน้าทีมและสมาทีมอย่างสม่ าเสมอ 
 เข้าร่วมในการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 
 จัดและควบคุมให้แผนการพยาบาลสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ 
 ดูแลให้สมาชิกปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
 ช่วยเหลือหัวหน้าทีมในการประเมินความต้องการของผู้ปุวย 
 ร่วมวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ปุวยแต่ละวัน 
 ร่วมในการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานภายในทีมกับหัวหน้าทีม เสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 ประสานงานกับบุคลากรในทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพ 
 เป็นที่ปรึกษา สอนและให้ค าแนะน าแก่ผู้ปุวยและญาติ ตลอดจนสมาชิกเก่ียวกับแผนการ

รักษาพยาบาล 
1.10 ประชุมปรึกษากับบุคลากรในงาน หอผู้ปุวย เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ 
1.11 ควบคุมดูแล อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมในงาน/หอผู้ปุวยให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
จากอุบัติเหตุต่างๆ 
1.12 ดูแลวางระบบการบริหารเครื่องมือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ยา เสื้อผ้าที่จ าเป็นในการ

รักษาพยาบาลผู้ปุวยให้มีใช้อย่างเพียงพอ ตลอดจนจัดท าบัญชีรายการเพื่อควบคุมการใช้อย่างประหยัด 
1.13 ประเมินผลและพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงานประจ าปีด้วยความ

เหมาะสมและยุติธรรม 
1.14 เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
1.15 ดูแลให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับสวัสดิการต่างๆตามสิทธิ์ 
1.16 ร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ ตรวจนับและเบิกจ่ายและเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
และกลุ่มการพยาบาล 
1.17 ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างาน/หอผู้ปุวยต่างๆ 
เพ่ือรับทราบนโยบาย การเสนอผลงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
1.18 เป็นผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ 
1.19 ท าแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนางาน/สิ่งแวดล้อม แผนอัตราก าลัง แผนพัฒนา
บุคลากร แผนงบประมาณ 
1.20 ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ 
1.21 ควบคุมดูแลให้ให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
1.22 จัดระบบการควบคุมการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
1.23 ประเมินผลคุณภาพการบริการพยาบาล /ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ 
1.24 รวบรวมข้อมูล สถิติตลอดจนน าเสนอผลการด าเนินงานและการแก้ไขปรับปรุงงาน 
1.25 กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาคุณภาพงานอย่างส่ าเสมอ 



23 

 

1.26เป็นผู้น าทีมการทบทวนอุบัติการณ์ต่างๆที่มีโอกาสเกิดหรือเกิดขึ้นในหน่วยงานเพ่ือหาแนวทาง
ปูองกันและแก้ปัญหานั้นๆ 
1.27 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ด้านบริการ ตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละแผนก 

 ร่วมให้บริการพยาบาลผู้ปุวย/ผู้ใช้บริการ กรณีเกินความสามารถของบุคลากรในทีมหรือภาระงาน
เกิน 

 จัดท าบันทึกรายงานต่างๆทางการพยาบาลให้ถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมให้
บันทึกอย่างครบถ้วนโดยใช้กระบวนการพยาบาล 

 ประเมินผู้ปุวยตามล าดับความรุนแรงของโรคเพ่ือให้การพยาบาลผู้ปุวยได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามการแบ่งประเภทผู้ปุวย 

 รับ-ส่งเวรและวางแผนการพยาบาลในหน่วยงานกับทีมการพยาบาล ตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย
อย่างต่อเนื่อง 

 ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์และการบริหารจัดการยาให้ผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบริหารยา การสังเกตอาการหลังการใช้ยาตามมาตรฐานการบริหารยาทุก
ประเภท เช่น ยาความเสี่ยงสูง  

 ประเมินคุณภาพของบริการในหน่วยงานร่วมกับพยาบาล/ผู้ช านาญเฉพาะทาง/เวรตรวจการ
พยาบาล 

 ให้ความรู้ ข้อมูลเรื่องโรค การปฏิบัติตัว สอน สาธิตการดูแล การปฏิบัติตัว การรับประทานยา/
อาหาร การสังเกตอาการผิดปกติ การมาตรวจตามนัด 

 เฝูาระวัง ควบคุม ปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ปุวย เช่น การติดเชื้อในโรงพยาบาล การเกิด
แผลกดทับ 

 ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล บันทึกทางการพยาบาลและส่งต่อข้อมูลให้ทีมได้
ถูกต้อง 

2.10งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ด้านวิชาการ 
 จัดท ามาตรฐานการพยาบาล/คู่มือปฏิบัติการพยาบาลของหน่วยงาน 
 ร่วมจัดท าแบบประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 
 ร่วมกับเวรตรวจการ หัวหน้าพยาบาล ในการปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลให้เหมาะสม 
 กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งอบรมภายใน ภายนอก รวมทั้งจัดให้มี

การเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ เช่น จัดท าบอร์ดวิชาการ  
 ประสานผู้เกี่ยวข้องในการส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าศึกษาอบรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นกรรมการกลุ่มการพยาบาลเมื่อ
ได้รับการคัดเลือก 

  ให้ความร่วมมือในการท าวิจัย สนับสนุนให้มีการท าวิจัย ตลอดจนการน าผลวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาระบบการบริการ 

  เป็นที่ปรึกษาและประสานงานของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
  จัดหาแผ่นพับ เอกสารเกี่ยวกับความรู้ การปฏิบัติตัว การปูองกัน การฟ้ืนฟูสภาพเกี่ยวกับโรค

ต่างๆ เพื่อให้ผู้ปุวยและญาติใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเอง/ญาติ 
3.10 เสริมพลังอ านาจแก่ผู้รับบริการเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม 
3.11 จัดหาเอกสาร ต ารา วิชาการต่างๆของหน่วยงานไว้ประจ าหอผู้ปุวย/หน่วยงาน 

 
 การจัดการบุคลากร 

  บริหารและจัดสรรก าลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 
  ก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และลักษณะงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ติดตาม นิเทศ สอนงานเพ่ือการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรตามส่วน

ขาดอย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกทางการพยาบาลให้เป็นไปตามาตรฐานวิชาชีพและนโยบาย
กลุ่มงานการ 

  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 วางแผนอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริการพยาบาลรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรใน

หน่วยงานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปและผู้มาศึกษาดูงาน 
 สนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยมาใช้ 
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกระดับ 
 จัดท าและวิเคราะห์งาน บุคลากร และความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาใช้

ในการพัฒนางาน 
4.10ให้ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติเป็นหัวหน้าทีม / 
ผู้น าทางการพยาบาลหมุนเวียนกันโดยใช้หลักการครูพ่ีเลี้ยง 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 มีคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ 
 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลในสาขานั้นมาอย่างน้อย 5 ปี 
 ผ่านการประเมินจากผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการบริหารการพยาบาลหรือผ่านการคัดเลือกจากบุคลากร

ในกลุ่มการพยาบาล 
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 ผ่านประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมจัดท าแผนนิเทศของหอผู้ปุวย จัดประชุมวิชาการหรือโครงการ
ฝึกอบรม(ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและยอมรับการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ 

 ผ่านความเห็นชอบและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการ 
 มีคุณลักษณะเป็นผู้น าที่ดี 
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ,มีคุณธรรม และยุติธรรม 
 เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล 

 
แผนการปฏิบัติงานประจ าวันของหัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลไพรบึง 
07.45-08.30น.  Quick round ผู้รับบริการ สถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน รับรายงาน 
   ผู้ปุวย และความเสี่ยงต่างๆจากเวรดึก มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ และ 
   วางแผนแก้ปัญหาประจ าวัน 
08.30-08.50น. Pre-conference กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีได้รับ 
   มอบหมาย ตลอดจนปัญหา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ร่วมกันวางแผนแก้ไขความ 
      เสี่ยง และวางแผนการให้การพยาบาลแก่ผู้ปุวยแต่ละราย 
8.50-12.00น.  ตรวจเยี่ยมผู้รับบริการพร้อมกับแพทย์ ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาพยาบาล  
   หัตถการตามแผนการรักษา การตรวจสอบความสมบูรณ์ของบันทึกทางการ 
   พยาบาลติดตามนิเทศให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้ ควบคุมก ากับให้ผู้ปุวยได้รับยาและอาหารตาม 
แผนการรักษา 

13.00-16.00น. ดูแลความสุขสบายของผู้ปุวย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประเมินอาการ  
   อาการแสดงของผู้ปุวยเพื่อการวางแผนการพยาบาลต่อเนื่อง Post  

conference ร่วมกับทีมการพยาบาล รวมทั้งการวางแผนด้านวัสดุครุภัณฑ์ใน 
หน่วยงานประจ าวัน/สัปดาห์/เดือน เพื่อความเพียงพอ พร้อมใช้ในการให้บริการ และ
ประชุมร่วมกับทีมบริหารการ พยาบาลตาม วัน เวลา ที่ก าหนด 

 
แบบพรรณนาลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ 
ชื่อต าแหน่ง พยาบาลประจ าการ 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการพยาบาล 
เวลาปฏิบัติงาน เวรเช้า 08.00-16.00น. 

   เวรบ่าย 16.00-24.00น. 
   เวรดึก 24.00-08.00น. 
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หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในหน้าที่เวรประจ าการเวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก 
 ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าเวร และหัวหน้าทีมการพยาบาล 
 ให้การพยาบาลตามความต้องการของผู้ปุวยและญาติ หรือผู้ใช้บริการโดยใช้กระบวนการพยาบาล 

ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ 
 นิเทศงานแก่สมาชิกในเวร หรือทีมการพยาบาล นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติงาน 

 
 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 รับนโยบายจากหัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย และน าไปประสานต่อเพ่ือวางแผนสู่การปฏิบัติ 
 ประเมินอาการผู้ปุวยโดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจวัดชีพจร ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ

การวินิจฉัยทางการแพทย์ แล้วน ามาก าหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
 ก าหนด/วางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปุวยและญาติครอบคลุมในองค์รวม 
 เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล หรือหัวหน้าเวร มอบหมายงานแก่สมาชิกในทีมท่ีรับผิดชอบตามความรู้

ความสามารถ 
 ช่วยเหลือทีมในการรับและจ าหน่ายผู้ปุวยรวมถึงการตรวจเยี่ยมผู้ปุวยร่วมกับทีม 
 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรระดับรองร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน เป็น

ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของทีม 
 บันทึกอาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินอาการและให้การพยาบาลได้

ถูกต้องทันการณ์ 
 บันทึกอาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการพยาบาล 
 มีความฉับไวในการประเมิน และช่วยเหลือผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ 
 อ านวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมอาการ และการให้การรักษาของแพทย์ 
 รับค าสั่งการรักษาตามความเหมาะสม ความเร่งด่วน และมอบหมายให้สมาชิกทีมทราบและน าไป

ปฏิบัติการกับผู้ปุวยอย่างครบถ้วน 
 ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปุวยและญาติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งค าแนะน าในการปฏิบัติตัวในโรคหรือ

อาการที่เป็นอยู่ทั้งท่ีโรงพยาบาลและที่บ้าน 
 ดูแลอ านวยความสะดวกในการเยี่ยมของญาติและความเป็นอยู่ของผู้ปุวยขณะพักในโรงพยาบาล ได้แก่ 

การนอนหลับ การได้รับอาหารอย่างเพียงพอ และความสุขสบายอื่นๆ 
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 ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรทีมสุขภาพในการปฏิบัติงาน 
 ดูแลจัดอาคารสถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ร่วมกับหัวหน้างานในการดูแล ติดตามและตรวจสอบ จัดอาคาร สถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก 

ผู้รับบริการปลอดภัย 
 ร่วมกับหัวหน้างานในการดูแลติดตาม จัดเตรียม จัดเก็บ และร่วมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เรื่องมือ เครื่องใช้

ต่างๆ ให้มีใช้อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทันที ตลอดจนมีการจัดเก็บ ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในเวร และเฝูาระวังความเสี่ยงในทุกด้าน พร้อมให้

ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 เป็นผู้น าท ากิจกรรมการพยาบาลในทีม ได้แก่ การรับส่งเวร การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล(Pre-

Post-Conference) การตรวจเยี่ยมผู้ปุวย การศึกษาผู้ปุวยรายกรณี และการประชุมวิชาการในหน่วยงาน 
 สรุป รวบรวมระเบียน รายงานประจ าวัน เช่น ยอดผู้ปุวย Productivity, Med error และรายงาน

อุบัติการณ์ 
 ประสานงานกับทีมสุขภาพทั้งในและนอกหน่วยงาน ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย 

น ามารายงานแพทย์ตามความเหมาะสม 
 ร่วมพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริการพยาบาลของหน่วยงานเพื่อเพ่ิมความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการให้ได้

ตามเปูาหมายของหน่วยงาน 
 ร่วมประชุมวิชาการท้ังภายในและนอกหน่วยงาน 
 ประชุมร่วมกับหัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้างานและบุคลากรภายในหอผู้ปุวยเพื่อหาแนวทางพัฒนางานให้

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับรอง 
 เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 
 ร่วมจัดประสบการณ์ในการศึกษาพยาบาลแก่นักศึกษา 
 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 มีคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพตามก าหนด 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งเวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก 
 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีคุณธรรม 
 พัฒนาปรับปรุงตนเอง และวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาใช้บริการ 
 เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล 
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แผนการปฏิบัติงานประจ าวันของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไพรบึง 
กรณีเป็นหัวหน้าเวร(In charge) 

 ขึ้นรับเวรก่อนเวลา 15 นาที ลงเวลาขึ้นปฏิบัติงาน 
 ส ารวจจ านวนผู้ปุวยตรวจความเรียบร้อยทั่วๆไปของผู้ปุวย ความเรียบร้อยของบันทึกทางการพยาบาล 
 ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วๆไปในหอผู้ปุวย ดูอาคารสถานที่ ความสะอาดของห้องน้ า ห้องส้วม 
 รับเวร 08.00น. เยี่ยมตรวจผูปุ้วยร่วมกับผู้ส่งเวร 
 มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร่วมประชุมปรึกษาหารือก่อนการปฏิบัติงาน ร่วม round พร้อมกับ

แพทย์ 
 รับแผนการรักษาของแพทย์ พร้อมทั้งเบิกยาส าหรับผู้ปุวย 
 ท า mid round ร่วมกับทีมการพยาบาล 13.30-14.00 น. 
 นิเทศติดตามประเมินผลดูความเรียบร้อยทั่วไป และผลการพยาบาลที่ผ่านมาในช่วงเช้า ซักถามปัญหา

และให้ข้อเสนอแนะ 
 ให้การพยาบาลผู้ใช้บริการหรือให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการที่มีอาการหนักหรือมีปัญหาซับซ้อน 
 ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
 ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วๆไปภายในหอผู้ปุวย ดูอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม เยี่ยมตรวจผู้ปุวย ตรวจดู

การเขียนบันทึกรายงานต่างๆ ตรวจดูการเขียนบันทึกรายงานต่างๆ ตรวจดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ 

 ประชุมปรึกษาหารือหลังการปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมการพยาบาล 
 ตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆไปก่อนส่งเวร 
 ส่งเวร/ความเสี่ยงและอาการผู้ปุวยที่ต้องเฝูาระวังต่อให้เวรต่อไป เยี่ยมตรวจผู้ปุวยร่วมกับผู้มารับเวร 
 จัดการมอบหมายงานให้เวรต่อไป 

 
กรณีเป็นหัวหน้าทีม (Team Leader) 

 ขึ้นรับเวรก่อน 15 นาที ลงเวลาปฏิบัติงาน 
 Quick round ผู้ใช้บริการในทีมท่ีรับผิดชอบ โดยตรวจดูความเรียบร้อยภายในทีม เยี่ยมตรวจสถานที่ 

สภาพผู้ใช้บริการทุกคนทุกคนในทีม บันทึกรายงานต่างๆ 
 รับเวรเวลา 8.00น. เยี่ยมตรวจผู้ใช้บริการร่วมกับผู้ส่งเวร 
 ฟังมอบหมายงานจากหัวหน้าเวร 
 น าทีมประชุมปรึกษาหารือก่อนปฏิบัติงาน มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมทราบรายละเอียดการ

ปฏิบัติต่างๆให้ถูกต้อง 
 เยี่ยมตรวจร่วมกับแพทย์ และมอบหมายงานให้แก่สมาชิกทีมที่รับผิดชอบ ผู้ให้บริการที่มีแผนการรักษา

ใหม่ 
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 ท า mid round ร่วมกับหัวหน้าเวร 
 ให้การพยาบาลผู้ใช้บริการที่มีอาการหนักและปัญหาซับซ้อนภายในทีม 
 ดูผลให้ผู้รับบริการในทีมได้รับการดูแลตามแผนการรักษาอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง 
 ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทีม 
 รับผิดชอบในหน้าที่ในหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 เขียนบันทึกรายงานต่างๆและวางแผนการพยาบาลในบันทึกทางการพยาบาลของผู้ปุวยที่รับผิดชอบ 
 ร่วมปรึกษาหารือหลังปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม 
 ตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆไปก่อนลงเวร 

 
 
กรณีเป็นสมาชิกทีม 

 ขึ้นรับเวรก่อน 15 นาที ลงชื่อปฏิบัติงาน 
 Quick round ตรวจดูสภาพผู้ใช้บริการ สิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการและบันทึกรายงาน 
 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ ารถฉุกเฉิน 
 รับเวรเวลา 8.00น. ตรวจเยี่ยมผู้ใช้บริการร่วมกับผู้ส่งเวร 
 ฟัง/รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมหรือหัวหน้าเวร 
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือก่อนการปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม น าแผนการพยาบาลและหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายไปปฏิบัติ 
 รับผิดชอบการท าความสะอาดร่างกายผู้ปุวยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน treatment ของผู้รับบริการที่

รับผิดชอบ 
 เขียนรายงานอาการของผู้ปุวยและลงบันทึกต่างๆ 
 ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับแผนการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 
 ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทีม 
 รับผิดชอบในหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 เขียนบันทึกรายงานต่างๆและวางแผนการพยาบาลในบันทึกทางการพยาบาลของผู้ปุวยที่ได้รับมอบหมาย 
 ร่วมปรึกษาหารือหลังปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม 
 ตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆไปก่อนลงเวร 

 
แบบพรรณนาลักษณะงานของเจ้าพนักงานเวชกรฉุกเฉิน 
ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกรฉุกเฉิน/พยาบาลเทคนิค 
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้างาน 
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน/ประกาศนียบัตรพยาบาลระดับต้นและผดุงครรภ์ 
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ชั้นสอง 
เวลาปฏิบัติงาน เวรเช้า 08.00-16.00น. 

   เวรบ่าย 16.00-24.00น. 
   เวรดึก  24.00-08.00น. 

 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก ให้การพยาบาลภายใต้การควบคุมของของหัวหน้าหอผู้ปุวย พยาบาลหัวหน้า

เวร หัวหน้าทีมการพยาบาล ดูแความสะอาดเรียบร้อยภายในหอผู้ปุวย/หน่วยงานดังต่อไปนี้ 
 รับมอบหมายงานจากหัวหน้างาน/หัวหน้าเวร 
 วางแผนการพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้การพยาบาลผู้ปุวยโดยใช้กระบวนการพยาบาล ในรายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 ดูแลความสุขสบาย ความสะอาด และความปลอดภัยของผู้ปุวย 
 วัด vital signs, I/O ท าหัตถการต่างๆภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ 
 ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ปุวย 
 ช่วยดูแลในการเก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆให้ครบถ้วน 
 ช่วยรับ/จ าหน่ายผู้ปุวย ตลอดจนการรับและส่งผู้ปุวยไปแผนกอ่ืนๆ เช่น รังสี ผ่าตัด เป็นต้น 
 ท าความสะอาดและจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนการจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องนอน

และเสื้อผ้า 
 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของผู้ปุวย 
 ให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและญาติ 
 ร่วมท ากิจกรรมวิชาการของหน่วยงาน ประชุมปรึกษาก่อนหลังปฏิบัติงาน การรับ-ส่งต่อและจ าหน่าย

ผู้ปุวย การเยี่ยมตรวจผู้ปุวย การประชุมวิชาการ  
 ท ากิจกรรมการรักษาง่ายๆตามแผนการรักษาของแผน 
 บันทึกรายงานการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม/จิตวิญญาณในแบบฟอร์มทางการ

พยาบาล 
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อ่ืนๆในหน่วยงาน 
 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
แผนการปฏิบัติงานประจ าวันของเจ้าพนักงานเวชกรฉุกเฉิน 

 ขึ้นรับเวรก่อน 15 นาที ลงชื่อปฏิบัติงาน 
 Quick round ตรวจดูสภาพผู้ใช้บริการ สิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการและบันทึกรายงาน 
 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ ารถฉุกเฉิน การออกเหตุ 



31 

 

 รับเวรเวลา 8.00น. ตรวจเยี่ยมผู้ใช้บริการร่วมกับผู้ส่งเวร 
 ฟัง/รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมหรือหัวหน้าเวร 
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือก่อนการปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม น าแผนการพยาบาลและหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายไปปฏิบัติ 
 รับผิดชอบการท าความสะอาดร่างกายผู้ปุวยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน treatment ของผู้รับบริการที่

รับผิดชอบ 
 เขียนรายงานอาการของผู้ปุวยและลงบันทึกต่างๆ 
 ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับแผนการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 
 ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทีม 
 รับผิดชอบในหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
 เขียนบันทึกรายงานต่างๆและวางแผนการดูแลผู้ปุวยที่ได้รับมอบหมาย 
 ร่วมปรึกษาหารือหลังปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม 
 ตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆไปก่อนลงเวร 

การจัดอัตราก าลังบุคลากรทางการพยาบาล 
การจัดอัตราก าลังในหน่วยงานต่างๆของกลุ่มการพยาบาลพิจารณาตามข้ันตอนดังนี้ 

 ประเภทและจ านวนผู้ปุวย 
 ระดับและต าแหน่งของบุคลากรการพยาบาล 
 ก าหนดอัตราก าลัง 
 การสรรหาบุคลากรคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม 
 จัดบุคลากรไปตามหน่วยงานต่างๆ 
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ติดตามประเมินผล 

 
ประเภทและจ านวนผู้ป่วย 
ได้จัดแบ่งประเภทผู้ปุวยเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทที่ 1 สามารถดูแลตนเองได้(Self-care) ต้องการพยาบาล 1-2 ชั่วโมง เฉลี่ย 1.5 ชั่วโมง 
ประเภทที่ 2 อาการปุวยเล็กน้อย (Minimal care) ต้องการพยาบาล 3-4 ชั่วโมง เฉลี่ย 3.5 ชั่วโมง 
ประเภทที่ 3 อาการปุวยปานกลาง (Intermediate care) ต้องการพยาบาล 5-6 ชั่วโมง เฉลี่ย 5.5 ชั่วโมง 
ประเภทที่ 4 อาการระดับต่ ากว่าวิกฤติ(Modified care) ต้องการพยาบาล 7-8 ชั่วโมง เฉลี่ย 7.5 ชั่วโมง 
ประเภทที่ 5 อาการระยะวิกฤติหรือผู้ปุวยอาการหนัก(Intensive care) ต้องการพยาบาล 10-14 ชั่วโมง เฉลี่ย 12 
ชั่วโมง  
 ส าหรับโรงพยาลไพรบึงน ามาใช้แบ่งประเภทผู้ปุวยเป็น 4 ประเภท ดังนั้นในการจัดอัตราก าลังสามารถ
ปรับขึ้นลงตามภาระงานที่ค านวณได้ตามประเภทผู้ปุวยในโปรแกรมภาระงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใส่จ านวน
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ผู้ปุวยแต่ละประเภทและจ านวนพยาบาลที่ต้องเข้าเวรปฏิบัติงานในเวรนั้นๆ โดยเวรเช้า ใช้ข้อมูลของเวรดึกที่ส่งเวร
มา ซึ่งค่าผลิตภาพที่ยอมรับได้คือ 80-120% หรือพิจารณาจากการค านวณภาระงาน FTE ระหว่าง 80-100% โดย
ก าหนดค่าความต้องการชั่วโมงการพยาบาลตามระดับโรงพยาบาลและประเภทผู้ปุวย คือ ผู้ปุวยใน หอผู้ปุวยพิเศษ 
มีชั่วโมงการพยาบาลเท่ากับ 4 ชม.  ห้องคลอด 7 ชั่วโมง  ผูปุ้วยผ่าตัดใหญ่ 3.5 ชั่วโมง ผูปุ้วยนอก 0.2 ชั่วโมง 
ผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 0.6 ชั่วโมง ก าหนดให้หัวหน้าเวรเป็นผู้นิเทศการประเมินการจัดแบ่งประเภทผู้ปุวยทุกเวร
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากความผิดพลาด ล่าช้าในการบริการพยาบาล 
 ตัวอย่างการคิดภาระงานและการก าหนดอัตราก าลัง 

 คาดคะเนความต้องการอัตราก าลังพยาบาลของผู้ปุวยในแต่ละเวร แต่ละวัน โดยพิจารณาจากการก าหนด
ความต้องการพยาบาลของผู้ปุวย โดยการจ าแนกประเภทผู้ปุวย ซึ่งการจ าแนกประเภทผู้ปุวยแบ่งออกเป็น 
5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการแบ่งในโรงพยาบาลศูนย์ฯ ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ในการ
จ าแนกประเภทผู้ปุวยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท (ไม่มีผู้ปุวยอาการหนักมากท่ีต้องการการดูแลพิเศษเฉพาะ
ทาง:ส านักการพยาบาล,2539) ซึ่งโรงพยาบาลไพรบึง ได้แบ่งประเภทและความต้องการพยาบาลของ
ผู้ปุวยดังนี้ 

ประเภทท่ี 4 อาการวิกฤติ อาการหนัก ต้องการการพยาบาลวันละ 7.5 ชม. 
ประเภทท่ี 3 อาการต่ ากว่าขั้นวิกฤติ อาการค่อนข้างหนัก ต้องการพยาบาลพยาบาลวัน 

     ละ   5.5 ชม. 
  ประเภทท่ี 2 อาการปุวยปานกลาง ต้องการพยาบาลวันละ 3.5 ชม. 
  ประเภทท่ี 1 อาการปุวยเล็กน้อย สามารถดูแลตนเองได้ ต้องการพยาบาลวันละ 1.5 ชม. 

 
ตัวอย่าง จ านวนผู้ปุวย 30 คน แบ่งประเภทผู้ปุวยและความต้องการพยาบาลดังนี้ 

ประเภทท่ี 4 จ านวนผู้ปุวย 2 คน ต้องการพยาบาล 2* 7.5 = 15 ชม. 
ประเภทท่ี 3 จ านวนผู้ปุวย 14 คน ต้องการพยาบาล 14*5.5 = 77 ชม. 

  ประเภทท่ี 2 จ านวนผู้ปุวย 12 คน ต้องการพยาบาล 12* 3.5 = 42 ชม. 
  ประเภทท่ี 1 จ านวนผู้ปุวย 2 คน ต้องการพยาบาล 2* 1.5 =3 ชม. 
 ดังนั้น ผู้ปุวย 30 คน ต้องการพยาบาล 15+77+42+3 = 137 ชม. 
 ก าหนดเวลาที่พยาบาลให้การดูแลผู้ปุวยใน 8 ชม.(1 เวร) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 งานประจ า 2/3 ส่วน ใช้เวลา 2/3*8 ชม = 6 ชม.(งานทางคลินิกท้ังหมด) 
 งานพิเศษ พักรับประทานอาหาร 1/3 ส่วน ใช้เวลา 1/3*8 = 2 ชม.(งานรับโทรศัพท์ งานอื่นๆ 

นอกเหนืองานคลินิก) ส าหรับโรงพยาบาลไพรบึงใน 1 เวร พยาบาลมีเวลาให้กับผู้ปุวย 7 ชม. 
Alexander ได้ศึกษาและเสนอความต้องการการพยาบาลของผู้ปุวยในแต่ละเวรไว้ดังนี้ 
 เวรเช้า ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 64% 
 เวรบ่าย ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 24% 

เวรดึก ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 12% 
 ส าหรับโรงพยาบาลไพรบึงผู้ปุวยต้องการการพยาบาลในแต่ละเวรดังนี้  
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  เวรเช้า ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 54% 
  เวรบ่าย ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 30% 
  เวรดึก ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 16% 
 ดังนั้น จากผู้ปุวย 30 คน เวรเช้า ต้องการพยาบาลเท่ากับ 54*137/100 = 73.98 ชม. 
    เวรบ่าย ต้องการพยาบาลเท่ากับ 30*137/100 = 41.10 ชม. 
    เวรดึก ต้องการพยาบาลเท่ากับ 16*137/100 = 21.92 ชม. 
 ถ้าพยาบาล 1 คน ในเวรได้ท างานการพยาบาล 7 ชม.จะได้ว่า 
 เวรเช้า ซึ่งต้องการพยาบาล 54% ก็จะใช้พยาบาลเท่ากับ 73.98/7 = 10.57 คน หรือ 11 คน 

เวรบ่าย ซึ่งต้องการพยาบาล 30% ก็จะใช้พยาบาลเท่ากับ 41.10/7 = 5.87 คน หรือ 6 คน 
 เวรดึก ซึ่งต้องการพยาบาล 16% ก็จะใช้พยาบาลเท่ากับ 21.92/7 = 3.13 คน หรือ 3 คน 
  
 ดังนั้น ผู้ปุวย 30 คน ต้องการพยาบาลจ านวน 11+6+3 = 20 คน ใน 1 วัน ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถ
จัดให้ได้จริง จึงได้น าหลักเกณฑ์อัตราก าลังข้ันต่ าของโรงพยาบาลชุมชน โดยส านักการพยาบาล(2539) มาพิจารณา
เพ่ือจัดสรรพยาบาล ดังตาราง  
 

หน่วยงาน จ านวน RN จ านวน TN/PN ต่อจ านวนผู้ป่วย 
ผู้ปุวยนอก 
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
หอผู้ปุวยสามัญ 
หอผู้ปุวยพิเศษ 
หอผู้ปุวยหนัก 
ห้องคลอด 
ห้องผ่าตัด 
วิสัญญีพยาบาล 

1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 

1.8 - 2 
1 

1.5 – 2 
1.5 – 2 

1 
1 
1 
0 

100 
10 
24 
10 
4 
4 
2 
2 
 

  
นอกจากนี้  ได้มีเกณฑ์การก าหนดความต้องการการพยาบาล  (Nursing need) ของกระทรวงสาธารณสุข (ส านัก
การพยาบาลร่วมกับWHO) ความต้องการการพยาบาลตามระดับความรุนแรงของผู้ปุวย (ประเภท 1 – 4)  ดัง
รายละเอียด 
 
ตัวอย่าง   งานผู้ป่วยใน    ก าหนดความต้องการการพยาบาล 3  ชั่วโมงต่อ 1  คน 
  สูตรการค านวณหาอัตราก าลัง 
 จ านวนพยาบาล = จ านวนผู้ปุวย*จ านวนชั่วโมงท่ีผู้ปุวยต้องการการพยาบาลต่อวัน (Nursing  need )  
    จ านวนชั่วโมงการท างานของพยาบาล 
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  ดังนั้น   งานผู้ปุวยในจ านวน  30  เตียง ควรมีจ านวนพยาบาล ดังนี้  
      30*3 = 15  คน  ( กรณี  คิดการพยาบาลที่ให้กับผู้ปุวยจริง ๆ ) 
         6 
                  หรือ เท่ากับ  30 * 3  =  13  คน  (เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการให้ 
                                      7                        การพยาบาลผู้ปุวย ) 
นอกจากนี้ในการจัดพยาบาลจะต้องจัดส ารองจ านวนพยาบาลไว้ส าหรับ  กรณี  ลากิจ  หรือลาปุวย เพิ่มอีก1/4 
หรือ 25% ดังนั้น จึงคิดเป็น 15*1/4 = 4 คน หรือ 13*1/4 = 3 คน 
  รวมจ านวนพยาบาล  15+4 = 19 คน ต่อ 30  เตียง 
         หรือ              13+3 = 16 คน ต่อ 30  เตียง 
  แบ่งจ านวนเจ้าหน้าที่ตามอัตราพยาบาลวิชาชีพ :  พยาบาลเทคนิค = 1:1 (1/2) 
 ดังนั้น  หอผู้ปุวย  30  เตียง (หอผู้ปุวย 1 หอ ) ต้องการพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพ 7 -8  คน และ
พยาบาลเทคนิค 13 -14 คน  หรือพยาบาลวิชาชีพ 6 -7 คน และพยาบาลเทคนิค 9 – 10  คน 
 งานผู้ป่วยนอก  ก าหนดความต้องการการพยาบาล 30  นาที ต่อคน 

สูตรการค านวณหาอัตราก าลัง 
 จ านวนต าแหน่งที่ต้องการ = (จ านวนผู้ปุวยนอก*30 ) /7*60+(10% ) 
 จ านวนต าแหน่งที่ต้องการ = จ านวนต าแหน่งที่ต้องการใช้ในการพยาบาลผู้ปุวยนอก 
  จ านวนผู้ปุวยนอก = จ านวนผูปุ้วยนอกเฉลี่ยต่อวัน 

 ในการคิดค านวณผู้ปุวยนอก เฉลี่ยต่อวัน  ให้คิดค านวณจากการให้บริการผู้ปุวยนอกในเวลาท า
การปกติ  ใน 1  ปี  เท่ากับ 260  วัน แต่ถ้าปริมาณงานผู้ปุวยนอก ใน 1 ปี มีทั้งในเวลาท าการปกตินอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการด้วย  ให้คิดค านวณจากการให้บริการผู้ปุวย 286  วัน  โดยรวมกับ 25 % 
ของวันหยุดราชการซึ่งเท่ากับ  26 วัน 

  ดังนั้น  งานผู้ปุวยนอก มีผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ    คน 
  ต้องการพยาบาล = (     *30/7*60) + 10 % =     =      คน  
       

เนื่องจากจ านวนบุคลากรของกลุ่มการพยาบาล  ยังไม่สามารถ  จัดสรรได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
จึงพิจารณาจัดอัตราก าลังตามลักษณะงานและผลกระทบของคุณภาพงานบริการ  โดยการใช้หลักเกณฑ์
ในหลายประเด็นดังที่กล่าวมาพิจารณาร่วมกันในการจัดอัตราก าลังพยาบาลที่ควรจะเป็นในแต่ละ
หน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบความต้องการพยาบาลทั้งหมดของกลุ่มการพยาบาล และอิงมาตรฐานขั้น
ต่ าและเกณฑ์ของก.พ. มาเปรียบเทียบและเกลี่ยในทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรพยาบาลในอัตรา
ที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานให้มากท่ีสุด 

  
การสรรหาบุคลากร : เลือกบุคคลที่เหมาะสม 

การสรรหาบุคลากรพยาบาล  โดยการจัดท าแผนการสรรหาอัตราก าลัง  จากการสนับสนุนของ
หน่วยเหนือ (สสจ.) จากกลุ่มนักเรียนทุน การโอน  การย้าย ( ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณา
ตามจ านวนประชากรที่รับผิดชอบ  “GIS” และปริมาณงานหรือภาระงาน FTE เป็นหลัก) 
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การเลือกบุคคลที่เหมาะสม การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน  พิจารณาจากการก าหนดคุณสมบัติไว้
ตามแบบพรรณนาลักษณะงานในต าแหน่งนั้น ๆ ประสบการณ์การท างาน  ส าหรับบุคคลในหน่วยงาน
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  อาสาสมัคร รับท างานแบบประเมินหรือข้อพิจารณาของ
ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงาน 

   
การจัดบุคลากรไปประจ าหน่วยงานต่าง ๆ   

บุคลากรทางการพยาบาลใหม่ทุกคน เมื่อจบการศึกษาและเข้ามาท างานใหม่ในต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ จะมีการทดลองงานภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้าหอผู้ปุวย/หน่วยงานอย่างน้อย 
1 เดือน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 1 ,3 และ 6 เดือน หลังจากนั้นมีการประเมินสมรรถนะ
ทุก 6 เดือน มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ไม่เฉพาะ คือ OPD หอผู้ปุวย เพื่อให้ได้รู้จัก
สภาพผู้ปุวยโดยทั่วไปที่ใช้บริการในโรงพยาบาล ส่วนหน่วยงานเฉพาะ คือ OR,LR,ER, จะให้ลงประจ าเลย
หลังจากหมุนเวียนหน่วยงานอื่นแล้ว ยกเว้นกรณีที่ขาดอัตราก าลังอย่างมากก็จะให้พยาบาลจบใหม่ลง
ฝึกงานและอยู่ประจ าหน่วยงานเฉพาะเลยโดยไม่มีการหมุนเวียน 

พยาบาลวิชาชีพ  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  ผู้ช่วยพยาบาลทุกคน  จะปฏิบัติงานในหน่วยงาน
บริการพิเศษที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ  เช่น ต าแหน่งที่ได้ไปศึกษาต่อเฉพาะทาง  ได้แก่  ห้องผ่าตัด   
วิสัญญีพยาบาล ห้องคลอด  ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  เป็นต้น  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บุคคลผู้ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้  แต่ถ้าบุคคลกลุ่มนี้สมัครใจต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานไปเป็นหน่วย
บริการพยาบาลทั่วไป (หอผู้ปุวยใน  งานผู้ปุวยนอก )  ก็สามารถท าได้ทันที โดยบันทึกในแบบบันทึกขอ
เปลี่ยนงานไปยังกลุ่มการพยาบาล คณะกรรมการบริหารการพยาบาลและผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณา
คุณสมบัติเพ่ือรับไว้ในหน่วยงานที่ต้องการ    

        
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 กลุ่มการพยาบาล  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  เป็นแบบพรรณนาลักษณะงานของบุคลากรทุ

ระดับในภาพรวม  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในรายละเอียดของบุคลากรแต่ละระดับ   จะ
แจกแจงเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละงาน  จะมี  ณ  ในหน่วยงานนั้น   ๆ   

 จัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน (ตารางเวร ) ให้แต่ละหน่วยงานจัดตารางเวรในหน่วยงานน าเสนอ
หัวหน้าพยาบาลภายในวันที่ 20  ของเดือน  เนื่องจากอัตราก าลังบางหน่วยงานยังขาดแคลน  
หัวหน้าพยาบาลจึงต้องน าตารางเวรจากทุกหน่วยงานมาจัดสรรให้หน่วยงานที่ขาดแคลนได้มี
ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ  ได้แก่ งานคลินิกพิเศษ  งานผู้ปุวยนอก งานคลีนิคโรคเรื้อรัง เป็นต้น และเป็น
การเกลี่ยค่าตอบแทนให้เท่าเทียมกันมากท่ีสุดด้วย 

 การหาบุคลากรทดแทน  กรณีขาดคนท างานจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามจะตามจาเวรแทนเป็นหลัก  โดย
การก าหนดเวรแทนไว้ในทุกหน่วยงานและทุกระดับ เพ่ือใช้เป็นเวร 
เสริมเม่ือปริมาณงานเกินความสามารถของอัตราก าลังปกติ  หรือกรณีหยุดงานฉุกเฉินและเป็นเวร
นอกเวลาราชการ  เวรให้การช่วยเหลือจุดวิกฤติในเวลาเร่งด่วน  ในแต่ละวัน  ( มีรายชื่อก าหนดไว้ใน
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ตารางเวร) เช่น ช่วยซักประวัติผู้ปุวย ช่วยคัดกรองผู้ปุวยงานผู้ปุวยนอกในเวลาเร่งด่วน เป็นต้น  ถ้ามี
เหตุฉุกเฉินนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในเวลาราชการให้หน่วยงานแจ้งหัวหน้าพยาบาลหรือผู้ที่รับ
มอบหมาย  เพ่ือจัดสรรคนแทน  ได้แก่พยาบาลเวรเช้าที่ปฏิบัติงานพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ใช่งานเร่งด่วน  
ได้แก่  งานวิชาการ  งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  งานปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ในโรงพยาบาล หรือขอสนับสนุนพยาบาลจากจุดงานไม่เร่งด่วน  ไปปฏิบัติงานแทนในกรณีเร่งด่วน
ก่อน  ส าหรับในเวรนอกเวลาราชการให้หัวหน้าในหน่วยงานที่มีปัญหาแจ้งแก่พยาบาลเวรตรวจการ
เป็นผู้พิจารณาเพ่ือจัดสรรคนในเวร  หรือจะเรียกเวรเสริม  เวรแทน  โดยการพิจารณาจากปริมาณ
ภาระงานและความเร่งด่วนของงานที่ปฏิบัติจากทุกหน่วยงานมาจัดล าดับความส าคัญ  เพ่ือพิจารณา
ขอสนับสนุนบุคลากรพยาบาลต่อไป 

 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

       ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงือนเดือน พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ 
ดังนี้ 

 ผลการปฏิบัติงานทั้งจ านวนปริมาณและคุณภาพของงานตามตัวชี้วัดเฉพาะตัวและตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้รับผลงาน 
 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ร่วมงาน / ผู้บังคับบัญชา 
 ปัญหาอุปสรรค   ข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ  จากบันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ  
 พิจารณา  ปรับปรุงแก้ไข  ทุกครั้งที่มีปัญหาและทุกปีงบประมาณ 
 ความมีน้ าใจ  ให้ความร่วมมือในงานส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 

   
การประเมินบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการพยาบาล 

1. การพิจารณาในการบรรจุแต่งตั้งส าหรับข้าราชการจบใหม่  มีการประเมินจากหัวหน้างาน/   
    คณะกรรมการบริหารการพยาบาลทุก 1,3 และ 6 เดือน    ถ้าผ่านการประเมินไม่ถึงร้อยละ  60 ต้องให้
ทดลองปฏิบัติราชการต่อไปจนกว่าจะผ่านการประเมิน และกรณีที่สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านการประเมิน
การปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพก็ถือเป็นโมฆะหรือเป็นการประเมินผลผ่านการปฏิบัติงานในบทบาทของ
พยาบาลเทคนิค  เมื่อสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน  จึงต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ในบทบาทพยาบาล
วิชาชีพใหม่  โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ประเมิน  และน าเสนอหัวหน้าพยาบาล  หรือคณะกรรมการบริหาร
การพยาบาลเป็นผู้พิจารณาต่อไป 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรทางการพยาบาลทั่วไป  โดยหัวหน้างาน  น าเสนอหัวหน้า

พยาบาลและคณะกรรมการบริหารการพยาบาล ปีละ  2  ครั้ง  ( เดือน มีนาคม  และ กันยายน ) 
การพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่ง 
 ในการพิจารณาเลื่อนระดับต าแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันได้แก่ 

 การประเมินปรับต าแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ 
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 การประเมินเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่งของระดับช านาญการ 
 การประเมินเพ่ือปรับต าแหน่งจากระดับช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษ (มีในต าแหน่งหัวหน้า

พยาบาล หัวหน้างานที่ส าคัญและมีภาระงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ปุวยนอก 
ผู้ปุวยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ปุวยหนัก) โดยพิจารณาตามข้ันตอนดังนี้ 

 ความรู้ความสามารถกับต าแหน่งนั้นๆ 
 ประสบการณ์การท างาน 
 ระดับอาวุโส ถือครองต าแหน่ง 
 ระยะเวลาการบรรจุ ระดับต าแหน่งเดิมและอัตราเงินเดือน 
 คุณสมบัติทั่วไป 

 ความรับผิดชอบในการท างาน 
 ความเสียสละ 
 มนุษยสัมพันธ์ 
 ลักษณะความเป็นผู้น า 
 บุคลิกภาพ 

หมายเหตุ ใช้แบบฟอร์มการประเมินเพ่ือปรับต าแหน่งระดับต่างๆจาก www.moph.go.th หรือ งาน
บุคลากร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เอกสารส่งกลุ่มการพยาบาลเก็บ 1 ชุด 
 

 
การนิเทศงาน 

ค าจัดกัดความ   การนิเทศงาน หมายถึงการบวนการ ในการควบคุม ก ากับงานท่ีไม่หยุดนิ่ง มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการวางแผน  การให้ค าแนะน า  การสอนการปรับปรุง 
การช่วยเหลือ การกระตุ้น  การส่งเสริมให้เกิดความรู้ ทักษะ  ตลอดจนการร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล  เพ่ือให้งานส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุง/พัฒนาคนและงานให้ดีขึ้น 
 แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  และท าให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
 เพ่ิมพูนทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเทคนิคการพยาบาลใหม่ ๆ 
 สร้าง/พัฒนามนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเปูาหมายทั้งปริมาณและคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เป็นการพัฒนาคนและงานให้ดีขึ้น 
 เพ่ือส่งเสริมความรู้ทักษะการปฏิบัติ  การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เทคนิคการพยาบาลใหม่ ๆ และการสร้าง

ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

../../../Downloads/www.moph.go.th
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 เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ค้นหาปัญหา  ความเสี่ยง และการแก้ไขปัญหา  ความเสี่ยงและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  เกิดการเรียนรู้มากข้ึน 

 เพ่ือสร้างและพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
 

ขอบข่าย 
เป็นการติดตาม  ควบคุม ก ากับ นิเทศ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน  โดยหัวหน้างาน/บุคลากรที่

ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการบริหารงานในกลุ่มการพยาบาล 
 

การด าเนินการนิเทศงาน 
 วางแผนการนิเทศ  โดยการก าหนดแผนนิเทศ  วิธีการ ระดับการนิเทศ  สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 ก าหนดเครื่องมือ  แบบรายงาน/บันทึกผลการนิเทศและคู่มือการนิเทศงาน 
 ประชุมชี้แจงผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ พร้อมแจ้งแผนการนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 นิเทศงานตามแผน ประจ าสัปดาห์/ประจ าปี เพ่ือให้งานบรรลุเปูาหมาย 
 สรุปและบันทึก  ผลการนิเทศตามแบบรายงาน/บันทึกผลการนิเทศ 
 ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ พร้อมด าเนินการสอน  แนะน าเมื่อพบปัญหา การปฏิบัติการ

พยาบาลให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง  พัฒนาให้ดีขึ้น 
 แจ้งผลการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 รวบรวมข้อมูลจากการนิเทศมาวางแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 
เครื่องมือและเอกสารส าหรับการนิเทศ 
  แผนการนิเทศ 
 คู่มือการนิเทศ 
 เอกสารของหน่วยงานที่จะนิเทศ 
 นโยบาย  เปูาหมาย แผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัด 
 โครงสร้าง  ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน 
 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 แผนปฏิบัติงานและแบบวิเคราะห์ของหน่วยงาน 
 ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร  ครุภัณฑ์  วิชาการ  ปริมาณและคุณภาพงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานและบุคลากรพร้อมปัญหา ความเสี่ยง อุปสรรค 

แบบรายงาน / บันทึก ผลการนิเทศ 
 การตรวจเยี่ยมหน่วยงานบุคลากร  และผู้รับบริการ 
 การประชุมปรึกษาหารือ 
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 การตรวจสอบเวชระเบียน และเอกสาร 
 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
 สุ่มถาม  สัมภาษณ์ ผู้รับบริการ  เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง 
 การสอน ให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษา 
 การให้ความร่วมมือ และการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
ผู้นิเทศงานทางการพยาบาล  ได้แก่  หัวหน้าพยาบาล   หัวหน้างาน  / หัวหน้าหอผู้ปุวย  พยาบาล

เวรตรวจการ  และพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าเวร 
หน้าที่ของผู้นิเทศ  เพ่ือ ค้นหาและปูองกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 
 นิเทศการปฏิบัติการพยาบาล 
 นิเทศบุคลากรทางการพยาบาล 
 นิเทศอาคาร  สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 
ประเภทของการนิเทศ 
 1.Field  round  นิเทศสัปดาห์ละ  1 ครั้ง  ผู้นิเทศประกอบด้วยหัวหน้างาน/หัวหน้าหอนั้น ๆ หัวหน้า
พยาบาลหรือผู้ได้รับมอบหมาย นิเทศในเรื่อง อัตราก าลัง  เทคนิคบริการ  ระบบงาน  อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้  
อาคารสถานที่  ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
 2. Grand  round  นิเทศเดือนละ  1 ครั้ง  ผู้นิเทศประกอบด้วย  หัวหน้าพยาบาล  หัวหน้างาน/หัวหน้า
หอผู้ปุวย  และผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เรื่องท่ีนิเทศเหมือนการนิเทศแบบ Field  round 
 3.Hospital  round  นิเทศเดือนละ  1 ครั้ง  ผู้นิเทศประกอบด้วย  ผู้อ านวยการพยาบาล  โรงพยาบาล  
หัวหน้าฝุายต่าง ๆ  เพื่อตรวจเยี่ยม  ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
บทบาทและความรู้ของผู้นิเทศ 

 ความสามารถในการบริหาร 
 ความสามารถด้านเทคนิค / การบริการ 
 ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 ความสามารถในการสอน / แนะน า 
 การเป็นตัวอย่างที่ดี 

ปัญหาที่ได้รับจาการนิเทศ   บันทึกลงในสมุด/แบบบันทึกคุณภาพการพยาบาล  ของหน่วยงานนั้น ๆ และ / หรือ
เก็บไว้ที่กลุ่มการพยาบาล 
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การแบ่งระดับของการนิเทศ 
ระดับ กิจกรรม ผู้นิเทศ สถานที่ 
ระดับต้น 
 

-กิจกรรมการให้บริการพยาบาล 
-การค้นหาปัญหาได้ครอบคลุมทันเหตุการณ์ 
-การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง 
-การใช้กระบวนการพยาบาล 
-การจัดการอาการรบกวน 
-การจัดการให้ยาผู้ปุวย 
-ความรู้และทักษะการดูแลตนเอง 
-บันทึกทางการพยาบาล 
-เทคนิคและวิธีปฏิบัติการพยาบาลตามหลักวิชาชีพ 
-การปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทาง /มาตรฐานของหน่วยงาน 

- หัวหน้าเวร 
/ ผู้น าทีมการ
พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที
ปฏิบัติ 

ระดับกลาง 
 

-การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงาน 
-นิเทศตามปัญหาที่พบหรือการรายงาน 
-ระบบการจัดการบริการของหน่วยงาน 
- การปฏิบัติทางการพยาบาลโดยเน้นผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง  การดูแลแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการ
พยาบาล ครบ 5 ขั้นตอน   พร้อมการบันทึกเวชระเบียน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
- ความรู้ ทักษะด้านการพยาบาลและที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้ปุวย 

หัวหน้า/ผู้ช่วย
หัวหน้างาน/
หอผู้ปุวย,เวร
ตรวจการ
พยาบาล 
หัวหน้างาน 
IC ทีม
กรรมการ
พัฒนา
คุณภาพ 

ตามดูหรือ
พบเห็นใน
หน่วยงานที่
ปฏิบัติ 

ระดับสูง -การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ปุวย 
-ระบบการดูแลต่อเนื่อง การส่งต่อและเยี่ยมบ้าน 
-การบริหารจัดการความเสี่ยง 
-การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงาน 
-นิเทศตามปัญหาที่พบหรือการรายงาน 
-นโยบายและมาตรฐานวิชาชีพ 
- ตัวชี้วัดส าคัญของกลุ่มการพยาบาล 
-ระบบบริหารจัดการกลุ่มงานการพยาบาลหน่วยงาน 
-ระบบสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
-การบริหารความเสี่ยง  การประกันคุณภาพและการ

หัวหน้างาน/
ผู้จัดการความ
เสี่ยงของ
หน่วยงาน/
หัวหน้า
พยาบาล/เวร
ตรวจการ
พยาบาล,
หัวหน้างานIC  
ทีมกรรมการ
พัฒนา

ห้องประชุม  
ห้องกลุ่ม
การ
พยาบาล
และตามดู
ใน
หน่วยงานที่
ปฏิบัติ 
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ 
 
การประเมินการปฏิบัติงาน 
 ในการประเมินการปฏิบัติงาน  จะเริ่มประเมินตั้งแต่  บุคลากรพยาบาลเข้ามาปฏิบัติงานในการประเมิน
แบ่งเป็นการประเมินเพ่ือการรับเข้าท างาน  และประเมินเพ่ือดูสมรรถนะในการปฏิบัติส าหรับการประเมินเพ่ือการ
รับเข้าท างาน  จะประเมินในช่วงการทดลองงานปฏิบัติงาน  ซึ่งยังไม่ได้ตอบรับเข้าท างานอย่างสมบูรณ์ โดยท า
สัญญาจ้าง และหากว่าผลการทดลองปฏิบัติงานผ่าน  ก็จะมีการท าสัญญาจ้าง  เป็นอันว่ารับเข้าท างานโดยสมบูรณ์  
ต่อไปก็จะเป็นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน  โดยประเมิน 1,3,และ 6 เดือน และต่อไปก็จะ
ประเมินทุก  6 เดือน  ตามเดือนที่ก าหนด  คือ ทุกเดือนมีนาคม  และเดือนกันยายน ส าหรับนักเรียนทุนก็จะ
ประเมินในลักษณะดูสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานคือ  ประเมิน 1,3และ6 เดือน เมื่อผ่านการประเมินในเดือนที่6 นี้  
ถือว่าได้ผ่าน  การทดลองงาน  และต่อไปก็จะถูกประเมินทุกเดือนเพ่ือการพิจารณาขึ้นข้ันเงินเดือน เช่นเดียวกับ
บุคลากร อื่น ๆ 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดให้มีการประเมิน  ปีละ  2 ครั้ง  คือ  เดือนมีนาคม และ เดือน
กันยายน ของทุกปี  โดยบุคลากรทีมีสิทธิ์รับประเมินต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ตามระเบียบกระทรวง (ขึ้นอยู่
กับหนังสือเวียนในปีล่าสุดของระเบียบ ) เช่น ระยะเวลาการปฏิบัติงานการลาอบรมเฉพาะทาง ลาศึกษาต่อ  
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้จากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม คือจะต้องปฏิบัติงานครบ 8 เดือน  ในช่วงเวลาตลอด
ปีงบประมาณนั้น ๆ และในกรณีท่ีมีการลาโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเหมือนบุคลากรอ่ืน ๆ  เช่นการลาคลอด  ลาบวช
เข้าพรรษา  ลาไปท าพิธีฮัจจ์  หรือลาเรียนหรืออบรมเฉพาะทาง  ให้ประเมินอยู่ในระดับ2.2 ของการประเมินครั้ง
นั้น 
 ในการประเมิน  แบ่งเป็น  2 ส่วน  คือ ส่วนที่ 1  การประเมินสมรรถนะตามแบบประเมิน สมรรถนะ
ข้าราชการพลเรือนของ กพร. ซึ่งมี 5 สรรถนะท่ีส าคัญ  คือ 1) การมุงผลสัมฤทธิ์  2) การบริการที่ดี  3)การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4)การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมและ  5 )การท างานเป็นทีม  ซึ่ง
การประเมินนี้ยังแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติเป็นระดับปฏิบัติการระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ  ซึ่งจะน าผลการประเมินส่วนนี้มาร้อยละ  30 ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการประเมิน
ตามตัวชี้วัดของตัวบุคคลหรือของหน่วยงานตามที่ได้ก าหนดไว้  จะน าผลการประเมินในส่วนนี้มาร้อยละ  70  เมื่อ
ทั้งสองส่วนรวมกันเป็น 100 น าค่าคะแนนที่ได้ไปพิจารณาปรับขึ้นขั้นเงินเดือนว่าจะอยู่ในระดับใด  ตั้งแต่ระดับ 1 -
6  
 
การพิจารณาความผิดในการปฏิบัติงาน 
 1. ลักษณะและขนาดของความผิด 
  1.1 ความผิดที่เกิดจากการจงใจกระท า 
  1.2 ความผิดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
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  1.3 ขนาดของความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ 
 2. ความรุนแรงของความผิด 
  2.1 ผลของการกระท าความผิดก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปุวยถึงชีวิต   เสื่อมเสียชื่อเสียงกลุ่มงาน
การหรือ/และวิชาชีพ เช่น  การละทิ้งผู้ปุวย 
  2.2 การกระท าความผิดนั้น ๆ ไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิต ไม่เสียทรัพย์สินเพียงแต่ท าให้เสียงาน 
 
ขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาความผิด 
 1. ความผิดเล็กน้อย  เช่น  ความบกพร่องในหน้าที่การงานและหรือกระท าผิดกฎระเบียบของโรงพยาบาล
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 หวัหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย  กล่าวตักเตือนและบันทึกการกระท าผิดลงในบันทึกพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่  พร้อมให้ผู้กระท าผิดเซ็นรับทราบ 
  1.2 ถ้ากระท าผิดซ้ า ๆ ติดต่อกันให้เขียนรายงานส่งผู้บังคับบัญชา  ซึ่งหัวหน้าพยาบาลจะตั้ง
กรรมการพิจารณา  เพ่ือพิจารณาสอบสวนและลงโทษ  ตามสมควรแก่กรณี 
 2. ความผิดรุนแรง เช่น ความผิดทางวินัยของทางราชการ  หรือ เสียหายแก่ชีวิต ผู้ปุวย การพิจารณา
ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 หัวหน้างาน / หัวหน้าหอผู้ปุวยบันทึกและเสนอความผิดตามล าดับขั้นตอนถึงหัวหน้า
พยาบาล 
  2.2 หัวหน้าพยาบาลน าเรื่องเข้าประชุมในคณะกรรมการบริหารการพยาบาลของกลุ่มการ
พยาบาล  เพ่ือพิจารณาลงมติความผิด   และน าเรื่องเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลตามล าดับ  และหากเป็น
ความผิดรุนแรงที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ กลุ่มงานการ  อาจต้องน าเสนอหรือแจ้งในกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล 
 
 
การพัฒนาบุคลากร 
 กลุ่มการพยาบาล มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในทีมการพยาบาล  จุดเริ่มใน การการพัฒนา  
ตั้งแต่บุคลากรนั้น ๆ เข้ามาปฏิบัติงานในกลุ่มงานการ  โดยต้องการปฐมนิเทศแรกเข้าท างาน  ต่อไปก็จะเป็น
ปฐมนิเทศระดับหน่วยงาน  ระดับฝุาย  และระดับโรงพยาบาล และในขณะท างานบุคลากรทุกคนก็จะได้รับการ
พัฒนาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญ  หรือเชี่ยวชาญ ในงานนั้น  ๆ  อีกท้ังต้องให้การปฏิบัตินั้น
ทันสมัยตามหลักวิชาการอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นกลุ่มการพยาบาลจึงต้องมีการสอบถามความต้องการ  มีการ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปวางแผนพัฒนาได้ถูกต้อง  โดยก าหนดให้บุคลากรพยาบาลทุกคน
ต้องผ่านการพัฒนา  โดย ประชุม  อบรม  ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ   ไม่น้อยกว่า  80 ชั่วโมง  ต่อคนต่อปี  ส่วน
บุคลากรสนับสนุนงาน บริการพยาบาล  ได้แก่  พนักงานเปล  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  เสมียน  เป็นต้น  ต้องผ่าน
ประชุม  อบรมเรื่องในการปฏิบัติงาน  ไม่น้อยกว่า  40  ชั่วโมง  ต่อคนต่อปีทั้งนี้ต้องครอบคลุมบุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดนอกจากนี้แผนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มการพยาบาล  ต้องสื่อสาร  แจ้งให้
บุคลากรพยาบาลทุกคนทราบ   เพื่อพิจารณาสมัครไปเรียนหรืออบรมได้ตามที่ตนถนัด 
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ขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 
 1.กลุ่มการพยาบาล พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรม และการศึกษาต่อเนื่องตามความต้องการของ
หน่วยงาน/กลุ่มการพยาบาล/โรงพยาบาล  ตลอดจนนโยบายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
หรือกระทรวงสาธารณสุข โดยน าไปจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นและระยะยาว 
 2.กลุ่มการพยาบาลแจ้งให้หัวหน้างาน ที่มีลักษณะงานตรงตามหลักสูตร  พิจารณาคัดเลือกบุคลากรใน
หน่วยงานที่จะไปศึกษาต่อตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม 
  2.1 หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวยแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกไปยังกลุ่มการพยาบาล 
  2.2 กลุ่มการพยาบาลน ารายชื่อบุคลาการที่ถูกคัดเลือกเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ  บริหาร
กลุ่มการพยาบาล   เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งตามเหมาะสม  และน าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 
  2.3 กลุ่มการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ถูกคัดเลือกไปฝึกอบรมหรือ/และไปศึกษาต่อไปยังหัวหน้างาน 
/ หัวหน้าหอผู้ปุวย  เพ่ือแจ้งให้บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกทราบ 
  2.4 ผู้ได้รับการคัดเลือก  ต้องปฏิบัติตามกติกา/ระเบียบปฏิบัติ หรือสัญญา ในการลาหรือไป
ศึกษา  อบรมตามระเบียบ โรงพยาบาลไพรบึง สสจ. ศรีสะเกษ  หรือตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
  ทั้งนี้  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ต้องไปสมัครและสอบเพ่ือเข้าศึกษาต่อกรณีท่ีต้องสอบคัดเลือกโดยผู้ที่
มีความประสงค์ท่ีจะเรียนต่อ  หรือไปฝึกอบรมเฉพาะทางจะต้องแจ้งความจ านงในการขอลาเพื่อศึกษาต่อในปี
การศึกษานั้น ๆ  ต่อจากพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลไว้แล้วและสาขา/วิชาที่จะไปศึกษา  จะต้องมีในแผนพัฒนา
บุคลากรของกลุ่มการพยาบาลหรือของโรงพยาบาลด้วย 
  ส าหรับการพัฒนาบุคลากรพยาบาลเพื่อให้บุคลากรพยาบาลมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ มาก
ขึ้น โดยจัดการให้มีการพัฒนาดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ในพยาบาลจบใหม่  หรือพยาบาลที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ทุกคน  ต้องผ่าน
การปฐมนิเทศ  3  ขั้นตอน  ได้แก่ 
  1.1 ปฐมนิเทศของโรงพยาบาล มีงานวิชาการ / ฝุายบริหารงานทั่วไป  รับผิดชอบ 
  1.2 ปฐมนิเทศของกลุ่มการพยาบาล มีหัวหน้าพยาบาลหรือผู้ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ 
  1.3 ปฐมนิเทศของหน่วยงาน/หอผู้ปุวย มีหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าหอผู้ปุวยรับผิดชอบ 
 2. จัดหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
  2.1 บุคลากรที่มีปฏิบัติงานใหม่ทุกคนต้องผ่านการทดลองงาน   โดยการหมุนเวียน ปฏิบตัิงานใน
ทุกหน่วยงาน  ยกเว้น  ห้องผ่าตัด  หน่วยงานจ่ายกลาง หรือตามดุลยพินิจของหัวหน้าพยาบาล เช่นกรณีจบใหม่
เฉพาะทาง  ได้แก่  วิสัญญีพยาบาล  เป็นต้น 
  2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่า  ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในระดับเดียวกัน หรือที่ไม่ใช่
หน่วยงานพิเศษ สามารถเขียนใบขอเปลี่ยนหน่วยงานเพ่ือให้คณะกรรมการกลุ่มการพยาบาลพิจารณาเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานให้ตามความเหมาะสม 
 3. จัดประชุมวิชาการในหน่วยงาน/กลุ่มการพยาบาล ทุก 1 เดือน  ก าหนดเรื่องบุคลากรส่วนใหญ่สนใจ 
และก าหนดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง  ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพ  จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  เป็นต้น บุคลากรทุกคน  ต้องเข้าประชุมวิชาการอย่างน้อย  ปี
ละ 10 วัน (80 ชั่วโมง) 
 4. ให้เข้าร่วมประชุม  อบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  หรือเรื่องวิชาการที่ทันสมัยใน
สถานการณ์นั้น ๆ ภายนอกโรงพยาบาล โดยการสมัคร  แจ้งความจ านงขอเข้าร่วมอบรม / ประชุม ต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือหัวหน้าหอผู้ปุวย  เพ่ือขออนุญาต เข้าร่วมอบรม  / ประชุม  ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าหอ
ผู้ปุวย  เพ่ือขออนุญาต  เข้าร่วมประชุม/อบรม  บุคลากรได้ไปอบรม /ประชุมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 5. ให้มีการศึกษาต่อเนื่อง  เฉพาะทาง  ปริญญาโท  ปริญญาเอกได้  โดยเขียนแจ้งความจ านงขออนุญาต
ลาศึกษาต่อที่ฝุายวิชาการฝุายบริหารงานทั่วไป  เพ่ือเสนอเรื่องแจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรับทราบ  สมัคร
สอบ ตามโปรแกรมที่ต้องการ  ถ้าสอบได้  ให้น าผลสอบแจ้งที่หัวหน้างาน / หัวหน้าหอผู้ปุวย  เพ่ือสนอง
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น  ท าสัญญาขอลาศึกษาต่อกับ  กระทรวงสาธารณสุข ที่ ฝุายพัฒนาบุคลากร ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  สิทธิ์ที่ได้ลาศึกษาต่อ 
  5.1 กรณีลาศึกษาอบรมเฉพาะทาง  เวลา 4 เดือน การจัดสรรขึ้นกับความจ าเป็นของหน่วยงาน
และความเพียงพอของอัตราก าลัง นอกจากนี้อาจจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาและ จ านวนผู้ปฏิบัติงานใน
เวลานั้นด้วย 
  5.2.1 อนุญาตให้เรียนได้สาขาละ 1-2 คน/ครั้ง 
  5.2.2 ให้ไปเรียนตามอาวุโสของพยาบาลวิชาชีพ 

 กรณีจบ ป. ตรี ปกติต้องท างานครบก าหนด 2 ปี จึงมีสิทธิไปสอบ 
 กรณีย้ายมาจากท่ีอ่ืน  ต้องท างานครบก าหนด  1 ปี จึงมีสิทธิไปสอบ 

 ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการและผู้บังคับบัญชา  เป็นผู้พิจารณา 
 ศึกษาดูงาน ในสถานบริการดีเด่นในและนอกจังหวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง / คน 

 
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
การจัดสวัสดิการแก่บุคลากรพยาบาล 
 1.การจัดหาที่พักอาศัย 
  1.1 บ้านพักอาศัย ( ส าหรับบุคลากรที่มีครอบครัว ) 
  1.2 หอพักพยาบาล / แฟลตพยาบาล ( ส าหรับบุคลากรที่เป็นโสด ) 
  1.3 ห้องพักเวร ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเวรบ่าย  ดึก  แต่ไม่มีที่พักอาศัยในโรงพยาบาล  
(มีบ้านพักอยู่นอกโรงพยาบาล ) 
 2.บริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 
 3.บริการรถรับ-ส่งบุคลากรที่อยู่อ าเภอเมืองไป-กลับเวรเช้าวันราชการ   
 4. ให้สิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับ 
  4.1  ฟรีค่ารักษาพยาบาลหรือเบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคล 
  4.2 การเข้าพักรักษาในห้องพิเศษของโรงพยาบาล ตามมติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
พิจารณา    
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 5. สนับสนุนเสื้อผ้า  ได้แก่  ชุดกีฬา เสื้อในกิจกรรมต่าง ๆ  ชุดฟอร์มในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ  1  
ชุด 
 6. จัดสันทนาการโดยการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในวันพิเศษต่าง ๆ  ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่  งานแข่งขันกีฬาประจ าปี   
งานเกษียณ  ลาออก ย้าย  และงานรับน้องใหม่เป็นต้น 

7.ให้การช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติหรือปัญหาที่ร้ายแรง  โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วม
พิจารณาอย่างเหมาะสม 

8.มีของเยี่ยมไข้กรณีเจ้าหน้าที่ปุวยที่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง จากกลุ่มการพยาบาล  และ
โรงพยาบาล   

9.กรณี  เกษียณ  ลาออก  ย้ายไป  จะมีของที่ระลึกจากกลุ่มการพยาบาลและของโรงพยาบาลมอบให้มีซึ่ง
มูลค่าตามระยะเวลาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลไพรบึง 

10.สนับสนุนรถนั่งรับส่งไปร่วมงาน พิธีตามประเพณีต่าง ๆ  ได้แก่ งานศพ  งานบวช งานแต่งงาน  ตาม
ระเบียบที่โรงพยาบาลก าหนด 

11.สนับสนุนรถ  Refer  ไปรับ หรือส่งไปผู้ปุวยที่เป็นญาติสายตรงฟรี  หรือจ่ายเงินบางส่วนตามระยะทาง 
และจ านวนเวลาที่ใช้รถ 

 
 

กฎระเบียบการลา 
 

การลา 
          เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลต้องปฏิบัติงานบริการตลอด  24  ชั่วโมง ดังนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกิดผลเสียหายแก่ผู้รับบริการ  การลาทุกชนิด
ของบุคลากรให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยแจ้งหัวหน้างาน/รองหัวหน้างานเพื่อเสนอต่อหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจการพยาบาล 

ลาป่วย 
การลาปุวยขณะอยู่เวร บ่าย  เวรดึก  และวันหยุดราชการ ต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 4 ชม.  เพื่อจัดหาคน

ขึ้นท างาน    ทดแทน ยกเว้นเหตุสุดวิสัย  เช่น  อุบัติเหตุ    เพ่ือจัดหาคนข้ึนท างานทดแทนได้ทันการ    
หมายเหตุ  :  ส่งใบลาที่หัวหน้างานในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน พร้อมใบรับรองแพทย์  หัวหน้างานจัดส่ง
หัวหน้าพยาบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
ลากิจ  

 การลากิจ ต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการโดยยื่นล่วงหน้าและได้รับการอนุมัติ  อย่างน้อย   1  
วันท าการ  ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน  ได้แก่  บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  ปุวยหรือเสียชีวิต  ให้โทรศัพท์แจ้ง
หัวหน้างาน และส่งใบลากิจในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงาน 

 ไม่อนุญาตให้ลากิจในเวรบ่ายและเวรดึกที่เป็นเวร OT ถ้ามีกิจธุระจ าเป็นจริง ๆ ที่ต้องลาในเวร บ่าย 
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เวรดึกที่เป็นเวร OT  ให้เปลี่ยนเวรกันเองหรือเวรแทน 
       3 เมื่อมีราชการจ าเป็นระหว่างลากิจ  ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
 
ลาพักผ่อน 
 
 1. ผู้มีสิทธิลาต้องบรรจุเข้ารับราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
          2. การลาให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยส่งใบลาพักผ่อนก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน (ก่อน
ล่วงหน้า 1 เดือน)  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดได้   
          3.  ในหน่วยงานเดียวกัน  ไม่ให้ลาพักผ่อนตรงกัน  
          4. ไม่อนุญาตให้ลาพักผ่อนในวันนักขัตฤกษ์ 
      5.  ลาพักผ่อนติดต่อกันไม่เกิน 5 วันท าการ  
       6.  เมื่อมีราชการจ าเป็นระหว่างลาพักผ่อน  ผู้บังคับบัญชาจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
 
ลาคลอดบุตร 
     ส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาภายใน 7 วันหลังคลอด 
 
สิทธิการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
       ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการลาของข้าราชการ  พ.ศ. 2535  (แก้ไข  พ.ศ.2539)  ดังนี้ 
      ข้าราชการและลูกจ้างประจ ามีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา  ดังนี้    

 ลากิจ  ไม่เกิน 45 วันท าการปฏิบัติงานปีแรกมีสิทธิลากิจไม่เกิน 15 วันท าการ  
 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน 
 ลาปุวย  60  วัน เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน  ต้องส่งใบลาเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข้าราชการมีสิทธิพักผ่อนได้   10  วันท าการ / ปี  และสะสมวันลาพักผ่อนกับปีต่อไปได้ไม่เกิน   20  วัน  

ส าหรับข้าราชการที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  10  ปี  มีสิทธิสะสมวันพักผ่อน ได้ไม่เกิน  30  
วันท าการ 

 ลาอุปสมบท ลาประกอบพิธีฮัจจ์   ลาได้ไม่เกิน   120  วัน  ข้าราชการบรรจุใหม่ต้องปฏิบัติงานครบ 12 
เดือนจึงจะมีสิทธิลา  และต้องยื่นใบลาล่วงหน้าก่อน  60 วัน 

 ลาเพื่อเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมและการลาไปรับการตรวจเลือกเพ่ือรับ
ราชการทหารมีสิทธิลา  เมื่อพ้นระยะเวลาของราชการทหารแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 
7 วัน 

 สิทธิการลาของลูกจ้างช่ัวคราว   
      ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ. 2545    
            ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ดังนี้ 
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 ลาปุวย  ปฏิบัติงานปีแรกมีสิทธิลาปุวยไม่เกิน  8 วันท าการ เว้นแต่ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ  6 เดือน
ไม่มีสิทธิลา  ปีต่อๆมาซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่องมีสิทธิลาไม่เกิน 15 วันท าการ 

 ลาคลอดบุตร ลูกจ้างวิชาชีพมีสิทธิลาคลอดบุตร  90 วัน โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และอีก 45 
วันให้รับจากประกันสังคม  เว้นแต่ปฏิบัติงานไม่ครบ  7 เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว ลูกจ้าง
ทั่วไปลาได้ 45 วัน การได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกับลูกจ้างวิชาชีพ 

 ลาพักผ่อน   ลาได้ปีละไม่เกิน  10  วันท าการ  ผู้มีสิทธิลาต้องบรรจุเข้ารับราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน   
 ลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร   ลาเพื่อเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมและการ

ลาไปรับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการทหารมีสิทธิลาดังนี้ 
 การลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  ปีงบประมาณละไม่เกิน  2 เดือน 
 ลาเพื่อเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการทดลองความพร้อม ปีงบประมาณละไม่เกิน  30 วัน 
 การตรวจเลือกเพ่ือรับราชการทหาร  ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้ก าหนด 
 
การแลกเวร 
            1. การแลกเวรต้องมีใบแลกเวรทุกครั้ง 
4)        2. ให้เขียนใบแลกเวรตามแบบฟอร์มที่กลุ่มการพยาบาลก าหนด โดยมีลายเซ็นของผู้แลกเวร   และผู้รับ

แลกเวรทุกครั้ง  ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าพยาบาล   
5)       3. ห้ามอยู่เวร บ่าย/ดึก   หรือ  ดึก/เช้า   
6)       4. ห้ามแลกเวรข้ามหน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานมีความจ าเป็น เช่น มีเจ้าหน้าที่ไปอบรม ยอดผู้ปุวยมาก

เกินเกณฑ์ แล้วให้ขึ้นท างานเสริม โดยการพิจารณาจากสมรรถนะเป็นรายบุคคล 
7)        5. กรณีไม่เขียนใบแลกเวรถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติเจ้าของเวรต้องรับผิดชอบ  
 
การจัด  OT 

1. ให้ผู้รับผิดชอบจัดตารางเวร  ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้าหน่วยงาน   เสนอหัวหน้า
พยาบาลเพ่ือตรวจทานและน าเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลอนุมัติก่อนวันที่  20  ของเดือน 

2. การวง OT ให้วงเวรบ่าย/ดึกในสัดส่วนที่เท่าๆกันระหว่างเวร เช้า บ่าย ดึก (เช้าต่อบ่าย/เช้าต่อดึกใน
วันท าการ)  และวงเวรในวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์  

3. กรณีมีคนลาฉุกเฉินและลาต่างๆ ให้จัด OT คนที่หยุด เพ่ือขึ้น OT (โดยเฉลี่ย OT เท่าเทียมกัน) ให้
เซ็นชื่อขึ้นปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกครั้ง  การจ่าย OT จ่ายตามการลงชื่อปฏิบัติงานเท่านั้น 

 
การเรียกเวรเสริม 
                 การก าหนดอัตราก าลังพยาบาลของโรงพยาบาลไพรบึง   อิงเกณฑ์การจัดอัตราก าลังตามสภาการ
พยาบาล และจากประเภทผู้ปุวย ดังนี้ 
 พยาบาลวิชาชีพ : ผู้ปุวย 

งาน OPD    =  1 : 100   
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งาน ER       =  1 : 10    
งานผู้ปุวยใน    =  1 : 6  
งานห้องคลอด  =  2 : 1 

    
การขึ้นปฏิบัติงาน 

1. เจ้าหน้าที่ทุกคนข้ึนปฏิบัติงานในแต่ละเวรก่อน 15 นาที  
2. ดูแล และตรวจสอบงานในหน้าที่ Quick round 
3. ด าเนินการรับและส่งเวรเพื่อมอบหมายงานในแต่ละเวรอย่างเป็นระบบและถูกต้องให้การพยาบาลโดย

ใช้กระบวนการพยาบาลและยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง 
4. ห้ามเล่มเกมส์ในระหว่างขึ้นปฏิบัติงาน ถ้าเล่นให้หัวหน้างาน,เวรตรวจการตักเตือน  
5. ห้ามโทรศัพท์ส่วนตัวนานเกิน 5 นาทีในขณะปฏิบัติงาน และขณะมีงานด่วนห้ามโทรศัพท์ส่วนตัวโดย

เด็ดขาด 
6. เวรดึกต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปุวยสามารถติดต่อได้สะดวกตลอดเวลา และให้เดินตรวจเยี่ยมอาการของ

ผู้ปุวยอย่างน้อย ทุก 1 ชั่วโมง  หรือตามประเภทผู้ปุวย 
7. การลงเวรต้องรับ-ส่งเวรเรียบร้อยจึงลงเวรได้ 
8. ห้ามให้คนอ่ืนขึ้นปฏิบัติงานแทน (ขายเวร)ในเวรของวันท าการ 
9. ขออนุญาตไปท าธุระส่วนตัว เขียนขออนุญาตออกนอกสถานที่ที่ห้องกลุ่มงานการพยาบาล          ถ้า

เกิน 2 ชม.ให้เขียนใบลา 
 
การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ 

 กลุ่มงานการพยาบาลจัดให้มีระบบการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ก่อนปฏิบัติงาน  โดยจัดให้มี 
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาในช่วงทดลองปฏิบัติงาน บุคลากรใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศทั้งในระดับกลุ่มงานการพยาบาล ระดับหน่วยงาน และฝุายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในสัปดาห์แรกของการ
ปฏิบัติงาน   

16.1  ฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานของกลุ่มงานการพยาบาลอย่างน้อย 1 เดือน โดย 
      16.1.1  ขึ้นเวรเช้า 4  สปัดาห์  ที่ ER, IPD, LR ,OPD และกลุ่มงานเวชฯ  จุดละ  1 สัปดาห์  เพื่อ
เรียนรู้ระบบงาน   โดยให้หัวหน้ากลุ่มงาน,พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายเป็นพี่เลี้ยง 
      16.1.2 ขึ้นเวรบ่ายที่ ER, IPD, LR จุดละ 2 เวร  เวรดึกจุดละ 2 เวร โดยให้หัวหน้าเวรเป็นพี่เลี้ยง  
        ต้องผ่านประสบการณ์ดังนี้   

 ช่วยท าคลอดผิดปกติ  2  CASE  
 ท าคลอดปกติ  3  CASE 
 CPR   1   CASE 
 ช่วยแพทย์ใส่ ET  Tube  3    CASE 
 ช่วยแพทย์ท า Cut Down  3    CASE 
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 ช่วยแพทย์เจาะท้อง  3    CASE 
 ช่วยแพทย์เจาะปอด  3    CASE 
 ช่วยแพทย์เจาะหลัง  3    CASE 
 ICD 1  CASE   
 เย็บแผล  5  CASE   
 ท าแผล   10    CASE 
 ใส่ NG Tube 1 CASE   
 ใส่ NG Tube   ล้างกระเพาะอาหาร   1 CASE   
 ฉีดยา  IM   10  CASE   
 ฉีดยา IV   10 CASE   
 ฉีดยา ID   10 CASE   
 ฉีดยา SC  10 CASE   
 ฉีด ERIG  1 CASE  
 ON IV Fluid   เด็ก  10  CASE 
 ON IV Fluid   ผู้ใหญ่  10  CASE 
 ON  Hep.  Lock   10  CASE 
 ON O2  CANULAR  10  CASE   
 ON O2  Mask with Bag 10  CASE   
 พ่นยาผู้ใหญ่  10  CASE   
 พ่นยาเด็ก  10  CASE   
 ตัดไหม 10  CASE 
 I/D  10  CASE   
 ใส่ Foley  catheter  10   CASE 
 Excision  10   CASE 
 Biopsy     10   CASE 
 EKG        10   CASE  
 Remove FB  10   CASE 
 เจาะ DTX 10  CASE   
 เจาะเลือดคัดกรองไทรอยด์   3    CASE 
 เจาะเลือดส่งตรวจ  3    CASE 
 เก็บปัสสาวะส่งตรวจ 3    CASE 
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 เก็บอุจจาระส่งตรวจ 3    CASE 
 เก็บเสมหะส่งตรวจ 3    CASE 
 รับผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ   5  CASE 
 Refer  5  CASE 
 คัดกรองผู้ปุวย     100    CASE 
 ให้ค าปรึกษาก่อนพบแพทย์  20   CASE 
 ให้ค าแนะน าก่อน Admit  10   CASE 
 ช่วยแพทย์ตรวจภายใน    5  CASE 
 ให้ค าแนะน าก่อนส่งต่อ  10   CASE 
 ตอบใบส่งต่อ  10   CASE 
 ANC รายใหม่ทุกขั้นตอน  3    CASE 
 วางแผนครอบครัวทุกข้ันตอน  5    CASE 
 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกขั้นตอน   5    CASE 
 ตรวจมะเร็งมดลูก  5    CASE 
 เยี่ยมบ้านหลังคลอด  5    CASE 

   ปฏิบัติงานประจ าที่หน่วยงาน   โดยขึ้นเวรเช้า   2  สัปดาห์  ขึ้นเวรเช้าสลับเวร บ่ายและเวร  ดึก  
2 สัปดาห์  โดยให้หัวหน้าเวรเป็นพี่เลี้ยง  
 ปฏิบัติงานประจ าที่หน่วยงาน OPD,ER  ต้องผ่าน CASE  ตรวจรักษาโรค  อย่างน้อย  30  

CASE โดยผ่านพยาบาลเวชปฏิบัติ  20  CASE  และผ่านแพทย์ประจ าทบทวน 10  CASE  
และผลการทบทวนผ่านเกณฑ์   80 %   

 ปฏิบัติงานประจ าที่หน่วยงาน  LR ต้องผ่าน CASE  ท าคลอดปกติ  5  CASE  ผิดปกติ  1 
CASE   

 ปฏิบัติงานประจ าที่หน่วยงาน IPD  ผ่านการเป็นหัวหน้าเวร  10  ครั้ง  
 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะเฉพาะหน่วยอย่างน้อย  

60 %  จึงให้จัดเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 จัดประชุมประจ าเดือน และวิชาการ แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
2. ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด (การประชุมที่ก าหนดให้มาทุกคน)  ให้เขียนรายงานชี้แจง
หัวหน้างานทราบ และสรุปรายงานการประชุมส่งหัวหน้าพยาบาล ถ้าบ่อยครั้งให้คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้พิจารณา 
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การแต่งกาย 
 พยาบาล 

การแต่งกายพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การแต่งกายของพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ 

 ผู้หญิง  
 ให้สวมเสื้อกระโปรงสีขาวชุดติดกัน ปกปีกนก ตัวเสื้อผ่าหน้า กระดุม 4-5 เม็ด ด้านหน้าตี

เกล็ด 5 เกล็ด 2 ด้าน กระโปรงผ้า 6 ชิ้น ติดกระดุมสายคาดเอว 1 เม็ด มีกระเป๋าเฉียง 2 
ข้าง ความยาวเสมาเข่า 

 ชุดเสื้อและกระโปรงหรือเสื้อและกางเกงตามแบบที่กระทรวงก าหนดเท่านั้น 
 ชุดเครื่องแบบต้องมีเครื่องหมายประกอบอื่นๆได้แก่ 

 หมวกสีขาว พร้อมกับติดแถบก ามะหยี่สีด าจ านวน 1 แถบ ขนาด 1.5 เซนติเมตร 
 ติดเข็มเครื่องหมายสถาบันการศึกษาที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 ติดปูายชื่อสกุล ต าแหน่งที่อกเสื้อด้ายซ้าย หรือแขวนปูายที่โรงพยาบาลก าหนด 
 กระดุมเสื้อใช้ของกระทรวงสาธารณสุขหรือของสถาบันการศึกษา 
 สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าขาว 
 ไม่สวมเครื่องประดับใดๆที่มือและข้อมือ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ  
 ผมยาว ให้รวบเก็บไว้ในตาข่ายให้เรียบร้อย ผมสั้น ให้เก็บใต้หมวกให้เรียบร้อย

ไม่ให้ปกปิดใบหน้า 
 ผู้ชาย  

สวมเสื้อปกฮาวาย สีขาว แขนสั้น ตัวเสื้อผ่าหน้าติดกระดุม 4-5 เม็ด มีกระเป๋าด้านล่าง ซ้าย ขวา 
ข้างละ 1 ใบ ด้านหลังตีเกล็ดซ้อน 3 นิ้ว แยกปลายประมาณ 6 นิ้ว จากชายเสื้อ กางเกงสีด า สีน้ า
เงิน หรือสีเทา แขวนหรือติดปูายชื่อตามท่ีโรงพยาบาลก าหนด สวมรองเท้าหุ้มส้นสีด า หรือสี
น้ าตาล ถุงเท้าสีสุภาพ  

 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
ชุดเสื้อ-กระโปรง หรือเสื้อ-กางเกงขายาว โดยเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สีเหลืองปกเสื้อตามแบบ

ที่กระทรวงก าหนด สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าขาว ติด-แขวนปูายชื่อตามที่โรงพยาบาลก าหนด
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 พนักงานเปล 
แต่งกายชุดเสื้อ-กางเกงขายาว เสื้อซาฟารีสีขาว กางเกงขายาวสีด า กรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 

น้ าตาล สวมถุงเท้า ติด-แขวนปูายชื่อขณะปฏิบัติงาน 
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ระเบียบการเข้าบ้านพัก 

1. เขียนขอเข้าบ้านพักที่กลุ่มงานการพยาบาล 
2. คณะกรรมการบ้านพักจัดหาบ้านพักให้ตามความเหมาะสม 
3. ปฏิบัติตามกฎของการเข้าอยู่บ้านพัก 
4. ค่าน้ า,ค่าไฟได้ตามสิทธิ์ กรณีใช้เกินรับผิดชอบจ่ายเอง ฝุายบริหารงานทั่วไปเก็บเงินสิ้นเดือน 
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ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มงานการพยาบาล 
อุบัติการณ์ 

 
      

 
ผู้พบเห็นเหตุการณ์แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น 

 
 

 
                      นอกเวลา                                                          ในเวลา 
                รายงานหัวหน้าเวร ,เวรตรวจการ                                          รายงานหัวหน้างาน 

 
 

หัวหน้าพยาบาล 
 

        คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล 
แก้ไข/รายงาน 

 
                                                      

 
 

     ผู้อ านวยการ 
                             

 
การแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น 

1. แยกคู่กรณี 
2. พูดคุย  รับฟังปัญหา  ไกล่เกลี่ย เบื้องต้น 
3. ขอโทษ 
4. ไม่ให้คู่กรณีขึ้นมา Clear เองต้องมีบุคคลที่ 3 

สิทธิผู้ป่วย  
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สิทธิผู้ป่วย 

1.  พยาบาลทุกคนของโรงพยาบาลตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ปุวยทุกคนโดยไม่ค านึงถึง อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา โดย 

 ก าหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องสิทธิผู้ปุวย ซึ่งได้แก่ การก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อสิทธิผู้ปุวย
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามประเมินผล ควบคุมก ากับโดยหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด 

 มีความพยายามสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดการให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ปุวย  ในเชิงรุก 
โดยมิต้องรอให้ผู้ปุวยร้องขอเพ่ือใช้สิทธิของตน 

 มีแนวทางให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้ปุวยและญาติทั้งในเรื่องสิทธิ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการเจ็บปุวย 
 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม 

 ผู้ปุวยที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลอย่างเหมาะสมได้แก่ 
 ผู้ปุวยเด็ก จะต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างจากผู้ปุวยทั่วไป มีการจัดเตรียมอุปกรณ์        

เจ้าหน้าที่และสถานที่อย่างเหมาะสม 
 ผู้ปุวยระยะสุดท้าย ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ าบัดอาการ

เจ็บปวด ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์และสังคมโดยไม่ละเลยเพราะคิดว่ารักษาไม่หายแล้วก็
เลยไม่ต้องดูแล 

 ก าหนดข้อบ่งชี้และแนวทางในการแยก ผูกยึดผู้ปุวยอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงสิทธิผู้ปุวยเป็นหลัก
รวมไปถึงความต้องการด้านกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณเป็นหลัก อย่าเอาแต่ความ
สะดวกสบายของตัวเจ้าหน้าที่เอง เพราะอาจท าให้ผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัวต้องบาดเจ็บเพิ่มข้ึน 

 ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ปุวยถูกท าร้ายร่างกายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
 ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ปุวยถูกข่มขืน 
 ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ปุวยจิตเวช / ฆ่าตัวตาย 

 
 
 
 

ค าประกาศสิทธิของผู้ป่วย 
โดย คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

             เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ปุวยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ  
เข้าใจอันดี และเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา  สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา 
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ปุวยไว้ 

1. ผู้ปุวยทุกคนมีสิทธิพ้ืนฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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2. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ   เนื่องจาก
ความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของ
ความเจ็บปุวย 

3. ผู้ปุวยที่ขอรับการบริการด้านสุขภาพ มีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และเข้าใจ   ชัดเจน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจ าเป็น 

4. ผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบ  วิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านึงว่าผู้ปุวยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

5. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็น      ผู้
ให้บริการแก่ตน 

6. ผู้ปุวยที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืนที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และ มีสิทธิ
ในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 

7. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยเคร่งครัด 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ปุวยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

8. ผู้ปุวยมีสิทธิที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูก
ทดลองในการท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

9. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน       เวช
ระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอ่ืน 

10. บิดา  มารดา  หรือผู้แทน โดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ปุวยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ 
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 

มาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

 

                   พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ก าหนดวัตถุประสงค์
ให้สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพ และการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในระดับที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงได้ก าหนด
มาตรฐานหลักของบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งที่เป็นบริการในชุมชนและในสถานบริการด้านการ
สาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานน าไปใช้ในการสร้างมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง ส าหรับแต่ละหน่วยงานซึ่งจะน าไปสู่
การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Standard) ประกอบด้วยมาตรฐาน
การบริหารกลุ่มงานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Standard of Nursing and Midwifery Service 
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Organization) มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Practice 
Standard) มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Outcome Standard)  

ข้อ 2 มาตรฐานการบริหารกลุ่มงานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Standard of Nursing and 
Midwifery Service Organization) มีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 การจัดกลุ่มงานการและการบริหารกลุ่มงานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
1.1 การบริหารจัดการการพยาบาลด าเนินการโดยกลุ่มงานการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
1.2 ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานการเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
1.3 กลุ่มงานการการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดปรัชญา  
     นโยบายทางการพยาบาลเพ่ือเป็นทิศทางการปฏิบัติของทุกหน่วยงานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
1.4 กลุ่มงานการการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีโครงสร้างและขอบเขตงานในความรับผิดชอบชัดเจน 
1.5 มีระบบและกลไกการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน 
1.6 มีนโยบาย เปูาหมายและแผนงานที่ส่งเสริมคุณภาพบริการพยาบาล และการส่งเสริมเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

มาตรฐานที ่2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
2.1 มีระบบและกลไกการคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
2.2 พยาบาลทุกระดับมีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ที่เพียงพอ ดังนี้ 
     2.2.1 พยาบาลทุกคนต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์  
     2.2.2 พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย / หอผู้ปุวย 
     (1) ได้รับการศึกษาต่อ และ/หรือฝึกอบรมในสาขาท่ีให้บริการนั้น ๆ 
     (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และ/หรือผ่านการฝึกอบรมด้านบริหาร 
     2.2.2 พยาบาลวิชาชีพระดับผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานการการพยาบาล 
     (1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้รับการอบรมด้านการบริหาร หรือส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือปริญญาเอก 
     (2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในระดับหอผู้ปุวยหรือหน่วยงาน 
2.3 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ (Job  descriptions) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job specification) ของผู้
ให้บริการการพยาบาล 
      ทุกระดับชัดเจนตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
2.4 การจัดอัตราก าลังเหมาะสมกับความต้องการบริการพยาบาล (Nursing needs) 
2.5 มีการจัดการเตรียมการการควบคุมก ากับและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
2.6 มีระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย 



57 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงาน และกระบวนการให้บริการการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 
3.1 การบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการมีการก าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติ (Nursing Policy &Procedures)แนวทางการพยาบาลผู้ปุวย(Nursing Standard of 
Patient Care)ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์รวมทั้งกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องและขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
3.2 มีพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลในการให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดระยะเวลา
ที่ให้บริการ 
3.3 การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรที่มีความรู้และทักษะต่ ากว่าระดับวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ 
ต้องไม่ใช่งานในระดับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีพยาบาลผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพเป็นผู้ก ากับ
ดูแล 
3.4 ก าหนดนโยบาย และสนับสนุนการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
3.5 มีกลไกส่งเสริมให้พยาบาลและผดุงครรภ์ประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน และธ ารงไว้ซึ่ง จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
3.6 มีการจัดระบบสารสนเทศ และใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล ในการบริหารจัดการ การดูแลช่วยเหลือ
ผู้รับบริการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
4.1 มีนโยบายและแผนงานการจัดการคุณภาพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 
4.2 มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
4.3 มีระบบประกันคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
4.4 มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) 

ข้อ 3 มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Practice Standard) 
      เป็นการปฏิบัติที่มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ผู้รับบริการ มีภาวะสุขภาพที่ดีที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ปัญหาสุขภาพและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขโดยพยาบาลและผดุงครรภ์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 5 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องใช้กระบวนการ
พยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวมทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตามศาสตร์และ
ศิลปะการพยาบาลในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดย
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และมีการประสานความร่วมมือในทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชา 

มาตรฐานที่ 2 การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งการปฏิบัติเพ่ือปกปูองและรักษาไว้ซึ่งสิทธิ 
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลของ ผู้รับบริการ 

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ บนพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่ทันสมัย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มี
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การทบทวน ประเมินกระบวนการการดูแล ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ มีการน าความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการ การดูแลต่อเนื่อง ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการ
ในการดูแลตนเอง และสามารถใช้แหล่งประโยชน์ในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและรายงานบันทึกและรายงานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ครอบคลุมการดูแล
ผู้รับบริการตามกระบวนการพยาบาล โดยครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ชัดเจน กะทัดรัด มีความต่อเนื่อง
และสามารถใช้เพื่อประเมินคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ 

ข้อ 4 มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Outcome Standard) 
     เป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินคุณภาพของบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ สามารถประเมินได้จาก
ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลว่าบรรลุ เปูาหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
และผลลัพธ์โดยรวมของบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งหน่วยงาน ซึ่งอาจประเมินได้จากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
4.1 ความปลอดภัยจากความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้ ทั้งด้าน กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
4.2 ผู้รับบริการได้รับการบรรเทาจากความทุกข์ทรมาน ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
4.3 ความรู้ของผู้รับบริการเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ 
4.4 ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้รับบริการ 
4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและสิทธิที่พึงได้รับ 
ข้อ 26  จริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 
ข้อบังคับสภาการพยาบาล 

ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2550 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (3) (ซ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 
ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 คณะกรรมการ 
สภาการพยาบาลจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ 
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การผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายของ 
บ้านเมือง 
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง 
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติ 
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

 
หมวด 2 

การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ส่วนที่ 1 

การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ 
ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด 

โดยไม่เรียกร้อง สินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ 
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่จูงใจ หรือชักชวนผู้ใดให้มาใช้บริการการพยาบาล หรือ 

การผดุงครรภ์เพ่ือผลประโยชน์ของตน 
ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่เรียกร้องขอรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการรับหรือ 

ส่งผู้ปุวย หรือผู้ใช้บริการเพ่ือรับบริการทางการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์ 
ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการโดยสุภาพและปราศจากการบังคับ 

ขู่เข็ญ 
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่หลอกลวงผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการ ให้หลงเข้าใจผิดเพ่ือประโยชน์ 

ของตน 
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย และความ 

สิ้นเปลืองของผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการ 
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่สั่งใช้หรือสนับสนุนการใช้ยาต าราลับ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ทาง 

การแพทย์อันไม่เปิดเผยส่วนประกอบ 
ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือให้ความเห็นโดยไม่ 

สุจริตในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน 
ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ปุวย หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งตนทราบมา 

เนื่องจากการประกอบวิชาชีพเว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการ หรือเม่ือต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามหน้าที่ 

ข้อ 16 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บปุวย 
เมื่อได้รับค าขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ 

ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบการในทางสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะเว้นแต่ใน 



60 

 

เหตุฉุกเฉินในการปฐมพยาบาล หรือในการปฏิบัติหน้าที่การงานของกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทย 

ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การ
ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขหรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย 

 
ส่วนที่ 2 

การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 
ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ทับถมให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน 
ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ชักจูงผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

 
ส่วนที่ 3 

การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 
ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน 
ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ทับถมให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน 
ข้อ 24 ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน 

 
ส่วนที่ 4 

การศึกษาวิจัยและการทดลองต่อมนุษย์ 
ข้อ 25 ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ท าการทดลองต่อมนุษย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลองและ 

ต้องพร้อมที่จะปูองกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการทดลองนั้นๆ 
ข้อ 26 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือ 

ผู้ใช้บริการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามส่วนที่ 1 โดยอนุโลม 
ข้อ 27 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการทดลองที่ 

บังเกิดต่อผู้ถูกทดลอง อันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง 
ข้อ 28 ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถท าการวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง 

ดังกล่าว ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น 
ข้อ 29 ผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการ 

ทดลองในมนุษย์ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 

หมวด 3 
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ข้อ 30 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพของตนหรือของผู้อื่น 
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ข้อ 31 การโฆษณาตามข้อ 30 อาจกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ 
(2) การแสดงผลงานในหน้าที่หรือในการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
(3) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือการศึกษาของมวลชน 
(4) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคมหรือมูลนิธิ 

ทั้งนี้ ต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่จะเกิดต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ส่วนบุคคล 

ข้อ 32 ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ของตนที่สถานที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือส านักงานได้เพียง

ข้อความเฉพาะเรื่อง ต่อไปนี้ 
(1) ชื่อ ชื่อสกุล และอาจมีค าประกอบชื่อได้เพียงค าอภิไธย ต าแหน่งทางวิชาการ 

ฐานันดรศักดิ์ ยศ และบรรดาศักดิ์เท่านั้น 
(2) ชื่อปริญญา วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอ่ืน ซึ่งตนได้ 

รับมาโดยวิธีการถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสภาการพยาบาลหรือสถาบันนั้นๆ 
(3) สาขาของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
(4) เวลาท าการ 
ข้อ 33 ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจแจ้งความการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

เฉพาะการแสดงที่อยู่ ที่ตั้งส านักงาน หมายเลขโทรศัพท์ และหรือข้อความที่อนุญาตในข้อ 32 เท่านั้น 
ข้อ 34 ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ท าการเผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อมวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แจ้งสถานที่ท าการประกอบวิชาชีพส่วนตัวเป็นท านองการโฆษณาและต้องไม่มี
การแจ้งความตามข้อ 33 ในที่เดียวกันหรือขณะเดียวกันนั้นด้วย 

ข้อ 35 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมีมิให้การประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ของตนแพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็นท านองโฆษณาความรู้ ความสามารถ 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 
 

วิจิตร ศรีสุพรรณ 
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ) 

นายกสภาการพยาบาล 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 83 ง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 
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พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการจริยธรรม สภาการพยาบาล 

1. เกณฑ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
ด้านจริยธรรมทั่วไป 
 
1) ด าเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
2) ด ารงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ มารยาทงาม 
3) รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน 
4) ปฏิบัติตนด้วยการใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟูุงเฟูอ 
5) ปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง 
6) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
7) เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนและผู้อื่น 
8) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม ยกย่อง สนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์ 
9) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ไม่มีอคติ 
10) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
 
ด้านจริยธรรมวิชาชีพ 
 
11) ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
12) ไม่ใช้ หรือไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนประกอบวิชาชีพเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ 
13) ปฏิบัติตนตามกฎหมายวิชาชีพและข้อบังคับของวิชาชีพ 
14) ยอมรับความเชื่อและค่านิยมของผู้อ่ืน 
15) ตระหนักในคุณค่าของตนเองและภูมิใจในวิชาชีพ 
16) พัฒนาตนเองให้มีความยึดมั่นในคุณงามความดีและความถูกต้องชอบธรรม 
17) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ฯ ทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
18) สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
19) ปฏิบัติวิชาชีพด้วยเจตนาดีไม่ค านึงถึงความแตกต่างด้านฐานะ ศาสนา เชื้อชาติ สังคม และการเมือง 
20) ประกอบวิชาชีพโดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนเกินกว่าที่พึงได้รับ 
21) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการ 
22) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการตามสิทธิ 
23) ให้บริการโดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ 
24) ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการเว้นแต่เป็นการรักษาพยาบาล หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
25) เป็นตัวแทนผู้รับบริการที่สื่อความต้องการด้วยตนเองไม่ได้ 
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26) ปกปูองการละเมิดสิทธิของผู้รับบริการในการรักษาพยาบาล 
27) ประกอบวิชาชีพโดยค านึงถึงความถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็วต่อผู้รับบริการ 
28) ปฏิบัติการพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
29) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน ไม่ทับถมให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งกัน 
30) ยอมรับความคดิเห็นของผู้อื่น และความต้องการพ้ืนฐานของแต่ละคน 
31) เคารพในสิทธิ ยอมรับความสามารถ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
32) ยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถ และผู้ประพฤติดี 
33) ละเว้นการส่งเสริม ปกปูองผู้ประพฤติผิด 
34) ละเว้นการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
35) ช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่ออยู่ในวิสัยที่ช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องรอการร้องขอ 
36) ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประสานสัมพันธ์และมุ่งให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 
37) ร่วมคิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบวิชาชีพให้เกิดความร่วมมือที่ดีและปรับปรุง พัฒนางาน    
สม่ าเสมอ 
38) ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ร่วมงานในทางท่ีชอบ 
39) ส่งเสริมความเสมอภาคในการพัฒนาและความก้าวหน้าในหน้าที่ของผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ 
40) เผยแพร่ชื่อเสียงและคุณค่าของวิชาชีพด้วยความภาคภูมิใจ 
41) อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเพ่ือเป็นแบบอย่าง 
42) ศรัทธาในการประกอบวิชาชีพของตน 
43) ด ารงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
44) อุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน เมื่อมีเหตุจ าเป็นและฉุกเฉิน นอกเหนือเวลาท างานปกติ 
45) มีน้ าใจ และแสดงความเต็มใจในการให้บริการ 
46) ไม่เรียก หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด นอกเหนือจากสิทธิที่พึงได้รับ 
47) จัด, ร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือต่อวิชาชีพโดยไม่หวังผลประโยชน์ 
48) ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะปกปูองสาธารณะประโยชน์ 
49) ขวนขวายและอาสาในการให้บริการแก่ชุมชน โดยเฉพาะในยามวิกฤต 
50) ให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน และเสมอภาค 

2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
1. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และในการด ารงตนอยู่ในสังคม 
1.1 การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สะอาด เรียบร้อย 
1.2 รักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล 
1.3 วางตัวได้เหมาะสมตามกาลเทศะ น่าเชื่อถือเป็นแบบอย่างที่ดี สังคมยอมรับ 
1.4 กิริยาท่าทางสุภาพ น้ าเสียงอ่อนโยนใช้ค าสุภาพ 
1.5 คล่องแคล่ว ว่องไว 
1.6 สุขภาพกายแข็งแรง 
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1.7 สุขภาพจิตสมบูรณ์ 
2. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม สอดคล้องกับค่านิยมวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ ของสังคม 
2.1 ไม่มีประวัติการท าผิดศีลธรรม 
2.2 ด ารงตนอยู่ในขอบเขตกฎหมายบ้านเมือง 
2.3 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
2.4 รักษาระเบียบ วินัย วัฒนธรรมขององค์การ 
2.5 มีความเสียสละ 
2.6 มีความเพียรพยายาม มานะ อดทน 
2.7 ละเว้นการส่งเสริม ปกปูองผู้ประพฤติผิด 
2.8 ด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ฟูุงเฟูอ 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
3.1 กระตือรือร้น ให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการและผู้ร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ 
3.2 ยกย่องให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
3.3 ยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถและผู้ประพฤติดี 
3.4 สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 
3.5 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.6 ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 
4. แสดงความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
4.1 ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี 
4.2 สนใจรับฟังตอบข้อซักถามและอธิบายให้ผู้รับบริการทราบ ด้วยความเต็มใจ 
5. ให้บริการพยาบาลด้วยความเอ้ืออาทรเต็มใจ 
5.1 ดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน 
5.2 แสดงออกด้วยกิริยา วาจา น้ าเสียง และสัมผัสที่อ่อนโยนอย่างเหมาะสม 
6. รักษาสิทธิของผู้รับบริการ 
6.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ ผู้รับบริการ 
6.2 ปกปูองสิทธิในความเป็นส่วนตัว และไม่เปิดเผยความลับ ของผู้รับบริการ 
6.3 เป็นตัวแทนผู้รับบริการที่สื่อความต้องการด้วยตนเองไม่ได้ 
6.4 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้รับบริการ 
7. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้รับบริการและสังคม 
7.1 ตรงต่อเวลา 
7.2 ไม่ละทิ้งหน้าที่ 
7.3 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จครบถ้วน 
7.4 ช่วยเหลืองานนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย ตามโอกาสอันสมควร 
8. ให้บริการด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพ 
8.1 ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามหลักการ วิธีการ ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ 
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9. มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง เกี่ยวกับการด ารงตนในการประกอบวิชาชีพ 
9.1 สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้และทักษะด้านศาสตร์ ทางวิชาชีพ ศาสตร์ทาง จริยธรรม และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับการปฏิบัติวิชาชีพและการด ารงตนในสังคม 
10. มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มงานการวิชาชีพ 
10.1 เป็นสมาชิกของกลุ่มงานการวิชาชีพ 
10.2 เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพ 
10.3 ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมวิชาชีพ 
10.4 ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ 
10.5 ติดตามข้อมูลข่าวสารของวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของพยาบาลโดยผู้รับบริการ 
1) อัธยาศัยในการต้อนรับ 
2) ความสุภาพและความอ่อนโยน 
3) มีมนุษยสัมพันธ์ 
4) ความกระตือรือร้น 
5) การควบคุมอารมณ์ 
6) การให้ความเสมอภาค 
7) การให้เกียรติ 
8) ตอบค าถามด้วยความเต็มใจ 
9) ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
10) รับฟังและช่วยคลี่คลายปัญหาและให้ค าปรึกษา 
11) รักษาสิทธิของผู้รับบริการ 
12) รักษาความลับของผู้รับบริการ 
13) อธิบายให้เข้าใจทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 
14) ปลอบโยนให้ก าลังใจ 
15) ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการบริการ 
16) ความนิ่มนวลในการปฏิบัติการพยาบาล 
17) มีน้ าใจ (สนใจ เต็มใจ เอาใจใส่) 
18) ช่วยเหลือให้บรรเทาความเจ็บปวด หรือความไม่สุขสบาย 
19) ความสะอาดเรียบร้อยในการแต่งกาย 
20) พฤติกรรมโดยทั่วไปน่าเชื่อถือและน่าศรัทธา 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

                         ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามความหมายของ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 นั้น หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบ



66 

 

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จาก สภาการพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลได้ก าหนดสมรรถนะหลักของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ไว้ดังนี้  

สมรรถนะท่ี 1 การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ประเมินภาวะสุขภาพและความต้องการผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม 
1.2 วินิจฉัยการพยาบาล 
1.3 วางแผนการพยาบาล 
1.4 ปฏิบัติการพยาบาล 
1.5 ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
1.6 จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 

สมรรถนะท่ี 2 ปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ประเมินปัญหาและความต้องการผู้ใช้บริการ 
2.2 วินิจฉัยการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ 
2.3 วางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ 
2.4 บริบาลครรภ์ โดยการรับฝากครรภ์ คัดกรอง และส่งต่อในรายผิดปกติ  
      และประยุกต์หลักการดูแลให้สอดคล้องกับสภาพและวัฒนธรรมของหญิงตั้งครรภ์ 
2.5 ท าคลอดปกติ 
2.6 ตัด และซ่อมแซมฝีเย็บ 
2.7 เตรียมและช่วยคลอดกรณีคลอดปกติ 
2.8 ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา และทารก ตลอดการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด 
2.9 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2.10 ดูแลมารดา และทารกที่ปกติ มีภาวะแทรกซ้อน และฉุกเฉิน 
2.11 ให้ความรู้ และให้การปรึกษาครอบครัวในการวางแผนครอบครัว และการเตรียมตัว เป็นบิดา มารดา  
      และการดูแลตนเองของมารดาในทุกระยะของการตั้งครรภ์ 
2.12 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการผดุงครรภ์ 

สมรรถนะท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ใน
ภาวะปกติ และภาวะเจ็บปุวย และลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค และเกิดความเจ็บปุวย 
3.1 ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน 
3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลครอบครัวและกลุ่มต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
3.3 ให้ข้อมูลและจัดการช่วยเหลือให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิด้านสุขภาพ 
3.4 จัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
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สมรรถนะท่ี 4 ปูองกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือลดความเจ็บปุวยจากโรคท่ีสามารถปูองกันได้ 
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชน และการระบาดของโรคในชุมชน 
4.2 เสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของชุมชนเพื่อปูองกันโรค 
4.3 เฝูาระวัง ค้นหา และสืบสวนโรคที่เกิดในชุมชน 
4.4 ให้วัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน 

สมรรถนะท่ี 5 ฟ้ืนฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
5.1 ปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความเจ็บปุวย 
5.2 เลือกใช้วิธีการฟ้ืนฟูสภาพ 
5.3 แนะน าการใช้กายอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม 
5.4 ให้ความรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน าแหล่งประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพอย่างต่อเนื่องแก่ ผู้ใช้บริการ 
ญาติ และผู้เกี่ยวข้อง 
5.5 ประสานกับแหล่งประโยชน์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพชุมชน 

สมรรถนะท่ี 6 รักษาโรคเบื้องต้น ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล 
6.1 คัดกรองโรคเบื้องต้น 
6.2 วินิจฉัยโรคเบื้องต้น 
6.3 รักษาโรคเบื้องต้น 
6.4 ให้การผดุงครรภ์ และวางแผนครอบครัว 

สมรรถนะท่ี 7 สอนและให้การปรึกษาบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน เพ่ือการมีภาวะสุขภาพที่ดี 
7.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสอนผู้ใช้บริการให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถดูแลสุขภาพตนเอง 
7.2 ให้การปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีปัญหาทางกาย จิต สังคม ที่ไม่ซับซ้อน 
7.3 แนะน าและส่งต่อผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน 

สมรรถนะท่ี 8 ติดต่อสื่อสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 ติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.2 บันทึกและเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง 
8.3 น าเสนอความคิด ผลงานต่อสาธารณชน 
8.4 ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารในงานที่รับผิดชอบ 
8.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

สมรรถนะท่ี 9 แสดงภาวะผู้น าและการบริหารจัดการตนเอง และงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
9.1 มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผน แก้ปัญหา และตัดสินใจ 
9.2 รับผิดชอบงานในหน้าที่ 
9.3 วางแผนและจัดการทรัพยากร และเวลา 



68 

 

9.4 เจรจาต่อรองเพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และงานที่รับผิดชอบ 
9.5 ประสานงานกับผู้ร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9.6 พัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง 
9.7 จัดการให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการ 
9.8 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีม หรือลูกทีม 

สมรรถนะท่ี 10 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
10.1 ดูแลผู้ปุวยและผู้ใช้บริการให้ได้รับสิทธิพ้ืนฐานตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนดไว้ใน "สิทธิผู้ปุวย" 
10.2 ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามที่สภาการพยาบาลก าหนด 
10.3 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
       ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
10.4 ประกอบวิชาชีพโดยตระหนักถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ 
10.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยให้ความเสมอภาคต่อทุกกลุ่ม เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐานะ และภาวะ
สุขภาพ 

สมรรถนะท่ี 11 ตระหนักในความส าคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการพยาบาล และสุขภาพ 
11.1 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
11.2 ใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล 
11.3 ให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 
11.4 ค านึงถึงจรรยาบรรณนักวิจัย และสิทธิมนุษยชน 

สมรรถนะท่ี 12 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 
12.1 สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
12.2 เลือกใช้ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 
12.3 บันทึกข้อมูลสุขภาพ และการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมรรถนะท่ี 13 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 
13.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
13.2 มีความตระหนักในตนเอง และมีความเห็นใจผู้อ่ืน 
13.3 จัดการกับอารมณ์ และความเครียดของตนเอง 
13.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
13.5 มีความตระหนักในการปกปูอง รักษาสิทธิด้านสุขภาพแก่ประชาชน 

สมรรถนะท่ี 14 พัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีศักดิ์ศรี 
14.1 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
14.2 ตระหนักในความส าคัญของการเป็นสมาชิกกลุ่มงานการวิชาชีพ 
14.3 รู้รักสามัคคีในเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
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14.4 ให้ความร่วมมือ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานการวิชาชีพ 
14.5 ตระหนักในความส าคัญของการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษาและบุคลากรใหม่ในสาขา
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับสภาการพยาบาล 
ว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 
--------------------------- 

                    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 (3) (ช) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 คณะกรรมการสภาการพยาบาล
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบ 

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก 
3.1 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ.2530 

3.2 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2534 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
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“การเจ็บปุวยฉุกเฉิน” หมายความว่า การเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จ าเป็นต้อง 
ด าเนินการช่วยเหลือและการดูแลรักษาทันที และให้หมายความรวมถึงการปฐมพยาบาล การปฏิบัติและการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยฉุกเฉินและวิกฤต โดยเริ่มตั้งแต่จุดเกิดเหตุ หรือจุดแรกพบผู้ปุวย จนกระทั่งผู้ปุวยได้รับการรักษา
ที่ถูกวิธีจากแพทย์ 

“การเจ็บปุวยวิกฤต” หมายความว่า การเจ็บปุวยที่มีความรุนแรงถึงข้ันที่อาจท าให้ผู้ปุวย 
ถึงแก่ชีวิตหรือพิการได้ 

หมวด 2 
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ส่วนที่ 1 
การพยาบาล 

ข้อ 5. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นสอง ให้กระท าการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตามแผนการพยาบาล 
ในกรณีที่เป็นปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน หรือเป็นการเจ็บปุวยฉุกเฉิน หรือวิกฤต จะท าการ 
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ จะต้องกระท าร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
ข้อ 6. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นสอง จะให้ยาผู้ปุวยได้เฉพาะที่แพทย์ซึ่งเป็นผู้บ าบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อเป็น 
การปฐมพยาบาล 
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ปุวยดังกล่าวห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางหลอดเลือดด า ทางช่องรอบ 
เยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง 
ข้อ 7. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง จะให้ยาผู้ปุวยได้เฉพาะที่แพทย์ซึ่งเป็นผู้บ าบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อ 

เป็นการปฐมพยาบาล 
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ปุวยดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
7.1 ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่องรอบเยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง 
7.2 ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดด า เฉพาะที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด 

 
ส่วนที่ 2 

การท าหัตถการ 
ข้อ 8. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง กระท าการพยาบาลโดยการท าหัตถการตามขอบเขตที่ก าหนดดังนี้ 
8.1 การท าแผล การตกแต่งบาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม การผ่าฝีในต าแหน่งซึ่งไม่ 
เป็นอันตรายต่ออวัยวะส าคัญของร่างกาย การถอดเล็บ และการจี้หูดหรือจี้ตาปลา 
8.2 การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในต าแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะส าคัญของ 
ร่างกายออก โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง 
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8.3 การล้างตา 
ข้อ 9. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบ 
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง กระท าการพยาบาลโดยการท าหัตถการต่อไปนี้ จะต้องผ่าน 
การอบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนดและได้รับใบรับรองจากสภาการพยาบาล 
9.1 การใส่และถอดห่วง (IUD) 
9.2 การฝังและถอดยาคุมก าเนิด (Nor Plant) 
9.3 การผ่าตัดตาปลา 
9.4 การเลาะก้อนใต้ผิวหนัง บริเวณท่ีไม่เป็นอันตราย 
9.5 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA 
(Visual Inspection Using Acetic Acid) 
9.6 การจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น (Cryotherapy) 

ส่วนที่ 3 
การรักษาโรคเบื้องต้น 

ข้อ 10. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง ให้กระท าการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ 
ภูมิคุ้มกันโรคได้จะต้องได้รับการศึกษา/อบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลก าหนด และต้องขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ตาม 
ประกาศของสภาการพยาบาล 
ข้อ 11. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาเวช 
ปฏิบัติชุมชน กระท าการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ 
ภูมิคุ้มกันโรคได้ และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อก าหนดในการรักษาโรค 
เบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามประกาศของสภาการพยาบาล 
ข้อ 12. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่งตาม ข้อ 10. และข้อ 11. ต้องกระท าการรักษาโรคเบื้องต้นตามข้อก าหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการ
ให้ภูมิคุ้มกันโรคของสภาการพยาบาลโดยเคร่งครัด จะต้องท าการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคโดย 
12.1 ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
โดยเคร่งครัด 
12.2 ให้ผู้ปุวยไปรับการบ าบัดรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน เมื่อปรากฏ ตรวจพบ หรือ 
เห็นว่าอาการไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพ่ิมขึ้น มีโรค หรือภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการบ าบัดรักษา เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ 
การบ าบัดรักษาหรือ เวชภัณฑ์ เป็นต้น 
ข้อ 13. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง ตามข้อ 12. ถ้าจ าเป็นต้องใช้ยาให้ใช้ยาได้ตามคู่มือการใช้ยาที่สภาการพยาบาลก าหนด 
ข้อ 14. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
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ชั้นหนึ่ง ตามข้อ 12. จะให้ภูมิคุ้มกันโรค ต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่กระทรวง 
สาธารณสุขก าหนด 
ข้อ 15. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง ตามข้อ 12. จะต้องบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ปุวย หรือผู้รับบริการ อาการ และ 
การเจ็บปุวยโรค การให้การรักษาโรค หรือการให้การบริการตามความเป็นจริง ตามแบบของสภาการ- 
พยาบาล และต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน 

 
หมวด 3 

การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ 
ข้อ 16. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นสอง จะให้ยาผู้ปุวยได้เฉพาะที่แพทย์ ซึ่งเป็นผู้บ าบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อ 
เป็นการปฐมพยาบาล 
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ปุวย ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางหลอดเลือดด า ทางช่องรอบเยื่อบุไข 
สันหลัง หรือช่องไขสันหลัง 
ข้อ 17. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นสอง จะท าการผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายที่มีครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติ ตลอดจนการพยาบาล 
มารดาและทารก 
ข้อ 18. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่งจะให้ยาผู้ปุวยได้เฉพาะที่แพทย์ ซึ่งเป็นผู้บ าบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อ 
เป็นการปฐมพยาบาล 
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ปุวยดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
18.1 ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่องรอบเยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง 
18.2 ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดด า เฉพาะที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด 
ข้อ 19. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง จะท าการผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายที่มีครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติ ตลอดจนการพยาบาล 
มารดาและทารกในรายที่มีครรภ์ผิดปกติหรือคลอดผิดปกติ ถ้าไม่สามารถหาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท า 
การคลอดได้ภายในเวลาอันสมควร และเห็นประจักษ์ว่าถ้าละเลยไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาหรือทารก 
ก็ให้ท าคลอดในรายเช่นนั้นได้แต่ห้ามมิให้ใช้คีมสูงหรือท าผ่าตัดในการท าคลอดหรือให้ยารัดมดลูกก่อน 
คลอดหรือใช้เครื่องดูดสุญญากาศในการท าคลอดในรายที่รกค้างถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาให้ท า
คลอดรกด้วยวิธี ดึงรั้งสายสะดือ ถ้ารกไม่คลอดให้ส่งต่อทันทีในรายที่มีการตกเลือดหลังคลอดถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็น
อันตรายต่อมารดาให้รักษาอาการตกเลือดเบื้องต้นตามความจ าเป็น และส่งต่อทันที 
ข้อ 20. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสอง จะต้องใช้ยาท าลายและปูองกันการติดเชื้อส าหรับหยอดตา หรือปูายตาทารกเมื่อ 
คลอดแล้วทันที 
ข้อ 21. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
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ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสอง จะต้องบันทึกการรับฝากครรภ์และการท าคลอดทุกรายในสมุดบันทึกการผดุงครรภ์ 
ตามแบบของสภาการพยาบาล และต้องรักษาสมุดนั้นไว้เป็นหลักฐาน 
การบันทึกการรับฝากครรภ์และการท าคลอดตามวรรคหนึ่งของกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทย จะใช้สมุดบันทึกของ 
กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทยก็ได้ 
และต้องรักษาสมุดนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 
วิจิตร ศรีสุพรรณ 
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เรื่อง การออกบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๐ 
---------------------------------------------- 

                            อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่ง
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ พ.ศ.๒๕๔๒ สภาการพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ในการออกบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลส าหรับผู้ที่สมัครและได้รับบัตรเป็นครั้งแรก 
ถ้าสมาชิกได้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วย ให้รอการลงทะเบียนเป็นสมาชิก 
ไว้จนกว่าจะสอบผ่านการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต โดยให้ก าหนดวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้ 
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ เป็นวันออกบัตรสมาชิกด้วย 
ข้อ ๒. ในการต่ออายุบัตรสมาชิก ถ้าสมาชิกขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วย 
ให้ก าหนดวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
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หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นวันที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุบัตรเป็นวันเดียวกัน 
ข้อ ๓. บัตรที่ออกให้ก่อนหรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งสมาชิกได้รับใน 
ขณะนั้นหมดอายุ หรือได้มีการขอมีบัตรใหม่ตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ) 
นายกสภาการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตฯ กรณีหมดอายุ 
 

ต่อบัตรสมาชิก สพ.4 ต่อใบอนุญาตฯ ล่าช้า ทญ.8 แบบประเมินความรู้ฯ ปร.1 
-ส าเนาบัตรสมาชิกเดิม -ส าเนาใบอนุญาตฯ - ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ 
-ไม่มีบัตรให้ใช้ส าเนาใบอนุญาตฯ
แทน 

-ส าเนาบัตรสมาชิก -  ส าเนาบัตรประชาชน 

-ส าเนาทะเบียนบ้าน และบัตร
ประชาชน 

-ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน - รูป ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รปู 

-ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
  (ถ้ามี) 
-บัตรข้าราชการทหาร 
-รูปขนาด 1 นิ้วจ านวน 2ภาพ 

-ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
-บัตรขา้ราชการทหาร 
-รูปขนาด 1 นิ้วจ านวน 3 ภาพ 
-ส าเนาประกาศการอบรม CNEU ที่ ครบ 
50 หน่วยคะแนน 

ค่าธรรมเนียม(เก็บหน่วยคะแนน
ครบ 50 หน่วยกิต) 
ค่าสมัครสอบ 200 บาท 
สอบ 1 รายวิชา 100 บาท 

-ค่าบ ารุง 500 บาท 
-ค่าบัตร/บัตรแทน 50 บาท 
-หากบัตรหมดอายุเสียค่าปรับปี
ละ 100 บาท 
เกนิ 6 เดือนนับเป็น 1 ปี 

ค่าธรรมเนียม 
ชั้นหนึ่ง 1,000 บาท 
ชั้นสอง 800 บาท 
และต้องยื่นแบบ ปร.1 เพื่อท าการสอบ
ประเมินความรู้ฯตามประกาศ 

ค่าธรรมเนียม(เก็บหน่วยคะแนน
ไม่ครบ 50 หน่วยกิต) 
ค่าสมัครสอบ 200 บาท 
สอบ 8 รายวิชา 800 บาท 
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ของสภาการพยาบาล 
 
                   หมายเหตุ หากยื่นเรื่อง ทญ.8 พร้อมบัตรสมาชิก ให้ใช้เอกสารเพียง 1 ชุด ตามแบบ ทญ.8 ยกเว้น
รูปถ่าย และสามารถโหลด แบบค าขอต่าง ๆ และใบโอนเงิน ได้จากwww.tnc.or.th โดยจัดส่งไป ยัง ส านักงาน
สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซอง ใบอนุญาตฯ 
ล่าช้า) 
โทร.02-9510145-51 ต่อ 5502 5516-5517, 5527- 5528 
 

 
 
 
 

วิธีปฏิบัติในการต่อบัตรสมาชิก 
 

ประเภทการต่อบัตร แนวทางการปฏิบัติ หมายเหตุ 
1.การต่ออายุบัตรสมาชิก 
1.1กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ 
ไม่ตรงกับใบอนุญาตฯ 
1.2กรณีบัตรสมาชิกและ 

ใบอนุญาตฯหมดอายุตรงกัน 

-การต่ออายุบัตรสมาชิกให้ตรงกับใบอนุญาตฯสามารถ
ปฏิบัติได้ 2 กรณี ได้แก่เม่ือบัตรสมาชิก 
หมดอายุ หรือเมื่อใบอนุญาตฯหมดอายุ 
- ให้ต่ออายุทุก 5 ปีพร้อมกัน 

-ตามประกาศ ข้อ 
3 

2.การคิดค่าบ ารุงสมาชิก 
2.1กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ 

ไม่ตรงกับใบอนุญาตฯ 

-เนื่องจากบัตรสมาชิกแบบใหม่ จะระบุวันที่ออกบัตร
และวันที่บัตรหมดอายุตรงกับใบอนุญาตฯ 
ดังนั้นให้คิดค่าบ ารุงสมาชิกนับจากวันที่บัตรหมดอายุ
จนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ โดยคิด 
เป็นรายปีๆละ 100 บาท(เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1ปี)เช่น 
บัตรสมาชิกหมดอายุวันที่ 14 มีนาคม2550 ใบอนุญาตฯ
หมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคม 
2552 สมาชิกจะเสียค่าบ ารุงสมาชิก 200 บาท 
และค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท 
-ค่าบ ารุงสมาชิก 500 บาทและค่าธรรมเนียมบัตร50 
บาท 

-ตามประกาศ ข้อ
1 

และข้อ2 

3.การลดค่าบ ารุง 
สมาชิกตามอายุ 

สมาชิกอายุตั้งแต่ 56 ปีเป็นต้นไป จะลดค่าบ ารุงปีละ 
100 บาท (กรณีต่ออายุ 5 ปี)ได้แก่ 
-อายุ 56 ปี เสียค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม 
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บัตร 450 บาท 
-อายุ 57 ปี เสียค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม 
บัตร 350 บาท 
-อายุ 58 ปี เสียค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม 
บัตร 250 บาท 
-อายุ 59 ปี เสียค่าบ ารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมบัตร  
150 บาท 
-อายุ 60 ปีขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท 
และได้รับบัตรสมาชิกตลอดชีพ 

4.การคิดค่าบ ารุงค้างช าระ -บัตรสมาชิกหมดอายุเกิน 6 เดือน จะเสียค่า 
บ ารุงค้างช าระปีละ 100 บาท(เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี) 

 

5.การแก้ไขชื่อ-สกุล ในบัตร
สมาชิก 

-ด าเนินการแก้ไขพร้อมต่ออายุบัตรสมาชิกให้ตรงตาม
ใบอนุญาตฯ โดยคิดค่าบ ารุงสมาชิก ตามระยะเวลาที่นับ
จากวันหมดอายุของบัตรสมาชิก 
กับวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพ โดยคิด 
เป็นรายปีๆละ 100 บาท(เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1ปี)และ
ค่าธรรมเนียม 50 บาท 

 

ประเภทการต่อบัตร แนวทางการปฏิบัติ หมายเหตุ 
6.การท าบัตรแทน
(กรณีบัตรสูญหาย) 

-ด าเนินการท าบัตรแทนพร้อมต่ออายุบัตร
สมาชิกให้ตรงตามใบอนุญาตฯ โดยคิดค่า
บ ารุงสมาชิกตาม โดยคิดค่าบ ารุงสมาชิก 
ตาม ระยะเวลาที่นับ 
จากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกกับวัน
หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพ โดยคิด
เป็นรายปีๆละ 
100 บาท(เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี) 

-กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุหลัง
ใบอนุญาตฯ เช่นบัตรหมดอายุ 23 ก.ค
54 ใบอนุญาตฯหมดอายุ 22 พ.ย52
บัตรแทนจะหมดอายุ 
ตามบัตรเดิม คือ 23ก.ค54 และเสีย
ค่าธรรมเนียมบัตร 50บาท 
-กรณีท่ีบัตรหมดอายุก่อน ใบอนุญาต 
เช่นบัตรหมด22 พ.ย52ใบอนุญาต
หมดอายุ23 ก.ค54 และมาขอท าบัตร
แทน ให้ถือเป็นการขอท าบัตรแทนและ
ต่ออายุการเป็นสมาชิก จะเสียค่าบ ารุง
สมาชิกสมาชิก 2 ปี คือ 200บาทแล
ค่าธรรมเนียม50 บาท 
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ตารางตัวอย่างการนับระยะเวลาที่นับจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกกับวันหมดอายุของใบประกอบ 
วิชาชีพ และการค านวณค่าใช้จ่าย 

 
วันหมดอายุ 
บัตรสมาชิก 

วันหมดอายุ 
ใบประกอบ 

วิชาชีพ 

ผลการ 
ค านวณ 

ระยะเวลา 

ค่าบ ารุง 
สมาชิก 
( บาท ) 

ค่าบัตร 
สมาชิก 
( บาท ) 

ค่าใบ 
ประกอบ 
วิชาชีพ 
( บาท ) 

ค่าปรับ 
( บาท ) 

กรณีต่อใบอนุญาต บัตรสมาชิก ณ เดือน ส.ค 50 
23 ธ.ค 50 23 ธ.ค 50 5 ป ี 500 50 500  
1 ม.ค 50 23 ธ.ค 50 2 ป ี 200 50   
22 พ.ย52 23 ก.ค54      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

SP-MOPH-M-003 
 

กระบวนกำรรับขอ้ร้องเรียนเรื่องกำรทุจรติ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 

(นำงสำวพลอยนลิน  ค่ ำคูณ) 

ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 
 
 
 

รับรองโดย 

 
 
 
 

(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 
ต ำแหน่ง 
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  

 
 
 
 

อนุมัติโดย 

 
 
 
 

(นำยยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
ต ำแหน่ง ที่ปรึกษำกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

ปฏิบัติรำชกำรแทนหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
กระทรวงสำธำรณสุข 

 
ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 03 

วันที่บังคับใช ้21 มีนำคม 2562 
สถำนะเอกสำรควบคุม 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า ก ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ค าน า 
 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ส าคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
ในก ากับของกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งต่อไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงประสาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  และต้องด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงทบทวน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดิม และ
ก าหนดเป็นคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สอดรับกับคู่มือการปฏิบัติกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างบูรณาการ และให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม  
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุข 
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน  
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ 
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา
ต่อการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่า
คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 และค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 นอกจากนี้  ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในก ากับของกระทรวง องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งต่อไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงประสาน ติดตาม 
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ และต้องด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการที่ก าหนดดังนี้ 
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 ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการ  
ทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ ให้รายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
  กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น 
ชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่ เป็น 
เรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรีและด าเนินการตามมาตรการ 
ที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐและการก าหนดอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด  
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ 
ความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้ าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาด าเนินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ความสนใจ 
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน 
  ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการ
ปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงโทษ 
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 ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามข้อ 1  
วรรคสองด้วย 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูล
เบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือ 
ให้มีการด าเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
 ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 นอกจากนี้ ยังส าทับกับประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๑) ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ  
หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 2. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ ได้แก่  
 2.1 รวดเร็ว  ก าหนดเวลาในการด าเนินการให้ รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็น 
ความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็ว เท่าที่  
อาจจ าเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือ  เอกสารอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 
 2.2 เด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดต้องด าเนินการลงโทษทันทีภายในเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนด หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิด  
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 2.3 เป็นธรรม หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลา 
ที่ก าหนด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและเป็นข้อมูล  
หรือด าเนินการต่อไป หากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระท าความผิดก็ให้เปดดเผยข้อมูล 
ให้สาธารณะทราบ 
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   ดังนั้น กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น      
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างบูรณาการ 
 3. เป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เปดดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 2 
 

ระบบบริหาร 
 
 
 

2.1 แผนผังระบบบริหาร 
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ส านักงานรัฐมนตร ี

- กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
- หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
- องค์การมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

กองตรวจราชการ 
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2.2 ขอบเขต 
   ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียน 
เรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
  ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
  ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
  ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
 
2.3 ผู้รับบริการ 

  สามารถจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการได้ดังนี้ 
 1. ภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
และชมรมต่างๆ เป็นต้น 
 2. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายนอกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 3. องค์กรภาคเอกชน  
 
2.4 ประเภทข้อร้องเรียน 
  1. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ข้อร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
  3. ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ 
ทางราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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2.5 หลักเกณฑ์ในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 
   1.1 วัน เดือน ปี 
   1.2 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
   1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีความชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนได้ 
   1.4 ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี) 
   1.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือกลั่นแกล้งให้ผู้ อ่ืนเสียหาย หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเสียหาย 
   1.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบ 
สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงได้นั้น ผู้บริหารสั่งให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
อันอาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
  2. ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.1 ข้อร้องเรียนที่ เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 1.  
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2.2 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ 
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
   2.3 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2.4 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
   2.5 ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผล
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ป.ป.ง.) เป็นต้น 
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา 
ว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
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2.6 การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
    การพิจารณาข้อร้องเรียนในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติตาม 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย ดังนั้น  
การส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น 
  1. กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากเรื่อง 
ยังไมได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน  
และเสียหายได้  
  2. เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
  3. กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงาน 
ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อน 
ตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ  
 
2.7 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ  หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
  ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณา
พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ผู้รับบริการ  หมายถึง ผู้รับบริการจากภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน  
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และชมรมต่างๆ เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายนอก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชน  
 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ร้องเรียนในประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 
  หน่วยรับข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ  หมายถึง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ) 
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 ข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียน
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระท าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ         
การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการ
ทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  การด าเนินการ หมายถึง การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตั้งแต่ต้น จนถึงได้ข้อสรุป  
เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน และรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาผลการสืบสวน การลงโทษตามที่
กฎหมายก าหนด 
  การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้ให้ข้อมูลการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับผู้รับบริการ  
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ 
ถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูล 
และสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที ่69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 บัตรสนเท่ห์ หมายถึง การเขียนเปิดโปง ประจาน การว่ากล่าวให้ร  าย ร้องเรียนกล่าวหาผู้อ่ืน  
ให้ได้รับความเสียหาย หรือเป็นลักษณะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ 
ชัดแจ้ง ชี้พยานบุคคลแน่นอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยง
พอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

3.1 ผังกระบวนการ 
 
 3.1.1 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

  
 
 
 

  

 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที ่

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

 ก 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

 

  

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

5  
 
 
 
 

1 วัน กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

6  
 
 
 

  

7  
 
 
 

  

8  
 
 
 

  

9  
 
 
 
 

5 นาที กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

 
 
 
 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาตาม (3) และเสนอ (5) 

 ก 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(6) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม (สวค.) 

(7) ส าเนาเร่ืองแจ้งกองตรวจราชการ 
รับเรื่อง 

(9) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(8) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  
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(1) ขอบเขต 
   เริ่มจากผู้ รับผิดชอบกลุ่ มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็น
การร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัย  
และระบบคุณธรรมด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ และส าเนาเอกสารส่งกองตรวจราชการ แจ้งผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้
ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตามมาตรา 37 
 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
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   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม  
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้ าที ่ 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าเนาเรื่องส่งไปยังกองตรวจราชการ เพ่ือรับทราบ
ข้อมูล 
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน 
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
   9. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 14 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 3.1.2  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทีอ่ยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5  
 
 
 
 

 กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

6  
 
 
 

1 วัน กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

  
 
 

  

 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ตาม (3) และเสนอ (5) 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ 

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

(6) ส่งกองตรวจราชการ 

 ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 15 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

 

  

7  
 
 
 

 
 
 
 

 

8  
 
 
 
 

5 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

 
(1) ขอบเขต 

   เริ่มจากผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส่งไปยังกองตรวจราชการ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ  
ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดต่อถึงผู้ ร้องเรียนได้  สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
 

 ก 

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 16 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกองตรวจราชการ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กองตรวจราชการ 
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้ง
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37  
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 17 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 3.1.3 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 
ล าดับ 

 
กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

5  
 
 
 
 

1 วัน กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

6  
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ 

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ตาม (3) และเสนอ (5) 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(6) ส่งส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 

 ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 18 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

7  
 
 
 

  

8  
 
 

 

5 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
(1) ขอบเขต 

   เริ่มจากผู้ รับผิดชอบกลุ่ มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงาน
ของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยังของส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  

 ก 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 19 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้ของส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน 
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37  
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 20 ของ 27 
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บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
4.1  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 (2) บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
และมาตรา 41 
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
  4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
  8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
  9. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
 10. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 21 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
กระบวนการ 
รับข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

 
 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

Available 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลภายนอก 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 4.4.1 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขปัญหา
 4.4.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่รายงานในระบบบันทึกข้อมูลการรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ 
 4.4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้ องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 22 ของ 27 
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บทท่ี 5 
 

ภาคผนวก  
 
 
 

5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 23 ของ 27 
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5.2  ค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 21 มีนาคม 2562 

หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................. 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

(หัวหน้า) 
วันท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ  

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

SP-MOPH-M-003 
 

กระบวนกำรรับขอ้ร้องเรียนเรื่องกำรทุจรติ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 

(นำงสำวพลอยนลิน  ค่ ำคูณ) 

ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 
 
 
 

รับรองโดย 

 
 
 
 

(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 
ต ำแหน่ง 
 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  

 
 
 
 

อนุมัติโดย 

 
 
 
 

(นำยยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
ต ำแหน่ง ที่ปรึกษำกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

ปฏิบัติรำชกำรแทนหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
กระทรวงสำธำรณสุข 

 
ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 03 

วันที่บังคับใช ้21 มีนำคม 2562 
สถำนะเอกสำรควบคุม 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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ค าน า 
 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ส าคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
ในก ากับของกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งต่อไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงประสาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  และต้องด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงทบทวน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดิม และ
ก าหนดเป็นคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สอดรับกับคู่มือการปฏิบัติกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างบูรณาการ และให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม  
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุข 
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน  
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ 
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา
ต่อการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่า
คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 และค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 นอกจากนี้  ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในก ากับของกระทรวง องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งต่อไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงประสาน ติดตาม 
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ และต้องด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการที่ก าหนดดังนี้ 
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 ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการ  
ทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ ให้รายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
  กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น 
ชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่ เป็น 
เรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรีและด าเนินการตามมาตรการ 
ที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐและการก าหนดอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด  
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ 
ความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้ าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาด าเนินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ความสนใจ 
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน 
  ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการ
ปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงโทษ 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามข้อ 1  
วรรคสองด้วย 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูล
เบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือ 
ให้มีการด าเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
 ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 นอกจากนี้ ยังส าทับกับประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๑) ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ  
หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 2. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ ได้แก่  
 2.1 รวดเร็ว  ก าหนดเวลาในการด าเนินการให้ รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็น 
ความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็ว เท่าที่  
อาจจ าเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือ  เอกสารอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 
 2.2 เด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดต้องด าเนินการลงโทษทันทีภายในเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนด หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิด  
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 2.3 เป็นธรรม หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลา 
ที่ก าหนด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและเป็นข้อมูล  
หรือด าเนินการต่อไป หากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระท าความผิดก็ให้เปดดเผยข้อมูล 
ให้สาธารณะทราบ 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

   ดังนั้น กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น      
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างบูรณาการ 
 3. เป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เปดดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 2 
 

ระบบบริหาร 
 
 
 

2.1 แผนผังระบบบริหาร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์
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ส านักงานรัฐมนตร ี

- กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
- หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
- องค์การมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

กองตรวจราชการ 
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2.2 ขอบเขต 
   ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียน 
เรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
  ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
  ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
  ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
 
2.3 ผู้รับบริการ 

  สามารถจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการได้ดังนี้ 
 1. ภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
และชมรมต่างๆ เป็นต้น 
 2. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายนอกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 3. องค์กรภาคเอกชน  
 
2.4 ประเภทข้อร้องเรียน 
  1. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ข้อร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
  3. ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ 
ทางราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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2.5 หลักเกณฑ์ในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 
   1.1 วัน เดือน ปี 
   1.2 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
   1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีความชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนได้ 
   1.4 ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี) 
   1.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือกลั่นแกล้งให้ผู้ อ่ืนเสียหาย หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเสียหาย 
   1.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบ 
สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงได้นั้น ผู้บริหารสั่งให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
อันอาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
  2. ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.1 ข้อร้องเรียนที่ เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 1.  
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2.2 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ 
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
   2.3 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2.4 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
   2.5 ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผล
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ป.ป.ง.) เป็นต้น 
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา 
ว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
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2.6 การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
    การพิจารณาข้อร้องเรียนในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติตาม 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย ดังนั้น  
การส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น 
  1. กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากเรื่อง 
ยังไมได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน  
และเสียหายได้  
  2. เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
  3. กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงาน 
ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อน 
ตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ  
 
2.7 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ  หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
  ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณา
พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ผู้รับบริการ  หมายถึง ผู้รับบริการจากภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน  
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และชมรมต่างๆ เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายนอก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชน  
 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ร้องเรียนในประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 
  หน่วยรับข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ  หมายถึง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ) 
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 ข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียน
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระท าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ         
การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการ
ทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  การด าเนินการ หมายถึง การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตั้งแต่ต้น จนถึงได้ข้อสรุป  
เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน และรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาผลการสืบสวน การลงโทษตามที่
กฎหมายก าหนด 
  การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้ให้ข้อมูลการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับผู้รับบริการ  
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ 
ถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูล 
และสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที ่69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 บัตรสนเท่ห์ หมายถึง การเขียนเปิดโปง ประจาน การว่ากล่าวให้ร  าย ร้องเรียนกล่าวหาผู้อ่ืน  
ให้ได้รับความเสียหาย หรือเป็นลักษณะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ 
ชัดแจ้ง ชี้พยานบุคคลแน่นอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยง
พอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

3.1 ผังกระบวนการ 
 
 3.1.1 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

  
 
 
 

  

 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที ่

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

 ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

 

  

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

5  
 
 
 
 

1 วัน กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

6  
 
 
 

  

7  
 
 
 

  

8  
 
 
 

  

9  
 
 
 
 

5 นาที กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

 
 
 
 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาตาม (3) และเสนอ (5) 

 ก 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(6) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม (สวค.) 

(7) ส าเนาเร่ืองแจ้งกองตรวจราชการ 
รับเรื่อง 

(9) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(8) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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(1) ขอบเขต 
   เริ่มจากผู้ รับผิดชอบกลุ่ มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็น
การร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัย  
และระบบคุณธรรมด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ และส าเนาเอกสารส่งกองตรวจราชการ แจ้งผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้
ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตามมาตรา 37 
 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 13 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 
   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม  
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้ าที ่ 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าเนาเรื่องส่งไปยังกองตรวจราชการ เพ่ือรับทราบ
ข้อมูล 
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน 
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
   9. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 14 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 3.1.2  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทีอ่ยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5  
 
 
 
 

 กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

6  
 
 
 

1 วัน กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

  
 
 

  

 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ตาม (3) และเสนอ (5) 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ 

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

(6) ส่งกองตรวจราชการ 

 ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 15 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

 

  

7  
 
 
 

 
 
 
 

 

8  
 
 
 
 

5 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

 
(1) ขอบเขต 

   เริ่มจากผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส่งไปยังกองตรวจราชการ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ  
ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดต่อถึงผู้ ร้องเรียนได้  สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
 

 ก 

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 16 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกองตรวจราชการ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กองตรวจราชการ 
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้ง
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37  
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 17 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 3.1.3 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 
ล าดับ 

 
กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

5  
 
 
 
 

1 วัน กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

6  
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ 

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ตาม (3) และเสนอ (5) 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(6) ส่งส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 

 ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 18 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

7  
 
 
 

  

8  
 
 

 

5 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
(1) ขอบเขต 

   เริ่มจากผู้ รับผิดชอบกลุ่ มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงาน
ของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยังของส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  

 ก 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 19 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้ของส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน 
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37  
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
4.1  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 (2) บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
และมาตรา 41 
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
  4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
  8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
  9. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
 10. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
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  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 21 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
กระบวนการ 
รับข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

 
 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

Available 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลภายนอก 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 4.4.1 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขปัญหา
 4.4.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่รายงานในระบบบันทึกข้อมูลการรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ 
 4.4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้ องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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ภาคผนวก  
 
 
 

5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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5.2  ค าสั่งแต่งตั้ง 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 21 มีนาคม 2562 

หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................. 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

(หัวหน้า) 
วันท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ  

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่าน้ัน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) 
SP-MOPH-M-001 

กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

ทบทวนโดย 
(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 

ต ำแหนง่ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

อนุมัติโดย 
(นำยสุรเชษฐ์  สถิตนิรำมัย) 

ต ำแหน่ง หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข 

ฉบับที่ 1 
แก้ไขครั้งที่ 00 

วันที่บังคับใช้ 1 ธันวำคม 2557 
สถำนะเอกสำรควบคุม 
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ค ำน ำ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่หลัก 
ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่
วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญ
ในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง 
ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) สอดรับกับกระบวนการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ  

ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก าลังพัฒนา หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา การคอร์รัปชั่นได้กลายเป็นปัญหา  
ที่มีความส าคัญที่ สุ ดปัญหาหนึ่ งของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ ยั ง ไม่มีทีท่ าว่ าจะหมดไป อีกทั้ ง 
ยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหาร
ราชการสมัยใหม่  มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ 
ธนาคารโลก และภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และ 
เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่อง 
การคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญล าดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหานี้ 
เกิดข้ึนมาช้านานจนฝังรากลึกและพบในทุกกลุ่มอาชีพเกี่ยวกันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย จนอาจกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่องราวร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
ทั้งนี ้ภาครัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
เป็นธรรม การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่าการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  การ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและ
หน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการ
ต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
ส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
มอบหมาย 
  ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ 
บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.) และ
ส านักงานตรวจและประเมินผล (กลุ่มร้องเรียน) เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข ์ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่อ งราวร้อง
ทุกข์ คือ การป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้ เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
  4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 59 
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และประพฤติมิชอบ 

เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1 ธันวาคม 2557 หน้า 4 ของ 18 

บทท่ี 2

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๑ หน่วยงาน 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

ส านักงานรัฐมนตร ี
ส านักตรวจ 

และประเมินผล 
(เขตสขุภาพ 12 เขต) 

กรมวชิาการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

กลุ่มเสริมสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรม 

หน่วยงาน 
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โดย 
ผ่านทางช่องทาง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
  1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่าน้ัน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1 ธันวาคม 2557 หน้า 6 ของ 18 

 
 
2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.3.1  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  
   มีบทบาทหน้าที่ ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง
กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
   2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
มอบหมาย 
 2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต ามพร ะร าชบัญญัติร ะ เ บีย บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539 และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
รวมทั้งการด าเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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  1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระท าผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม 
 2.3.3 ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ ที ่1-12) 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นหน่วยทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอ
ความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพท่ี 1-12  
  2) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพ  
  3) สรุปวิเคราะห์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของสาธารณสุข-
นิเทศก์ 
  4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
  5) จัดท าระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ภายในเขตบริการสุขภาพให้เป็นเอกภาพ 
  6) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย 
  7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม 
เสนอผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพ  
 2.3.4 ส านักงานรัฐมนตรี 
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นค าร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นต่อประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.3.5 หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  
  ด าเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ที่ได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ก าหนด 
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2.4 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 
  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน / 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
  การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่  
  1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
  การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย 
และได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
  ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  
  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 
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 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย ส านักตรวจและ
ประเมินผล (เขตสุขภาพที่ 1-12) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส านักงานรัฐมนตรี กรมวิชาการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภายนอกที่มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านช่องทาง 2 
ช่องทาง ดังกล่าว 
 การด าเนินการ  หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
 
2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การทีส่วนราชการด าเนินการด้านการ

บริหารจัดการโดยเปดเผย โปร่งใส และ 
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ 
และประโยชนระยะยาวของราชการที่ 
จะไดรับประกอบกัน 
 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทาง 
ไม่สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 
ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์

ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนด 
ให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่า
ด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
ฯลฯ 
 

3) ค่าตอบแทน  การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์
เพ่ือการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต 
 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอก
เวลาราชการ 
ฯลฯ 
 

4) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ  
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.6.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว 
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.3 เป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2.6.5 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 
 2.6.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ 
หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
   4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่าน้ัน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
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บทท่ี 3

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.1 ผังกระบวนการ 
3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.)  

2 2 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

3 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

4 1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

5 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) รับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 2 ชอ่งทาง ทีก่ าหนด 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

(4) หัวหน้าศูนย์ฯ 
พิจารณา 

ไม่ลงนาม 

ลงนาม 

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้หาของเรื่องร้องเรยีน/ 
/แจ้งเบาะแสด้านทจุริตฯ และจัดท าหนังสอืไปยังหัวหน้าศูนย์ฯ 

กรม
วิชา
การ 
8 

กรม 

กลุ่ม
เสริมสร้าง
วินัยและ
ระบบ

คุณธรรม 

ส านักตรวจ
และ

ประเมินผล 
(เขต

สุขภาพ 
ที่ 1-12) 

หน่วยงาน
นอก

กระทรวง
สาธารณสุ

ข 

(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ส านัก
รัฐมนตร ี

ก 

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ท่ีมีช่ือ/ท่ีอยู่/

หน่วยงาน ชัดเจน) 

ลงนาม 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

    
6  

 
 
 

7-15 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

7  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

8  
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

9 
 
 
 
 

 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

10  
 
 
 
 

1 วัน/ 30 วนั เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

 
 
 

ก 

(6.1) รับรายงานผลการด าเนินงาน
จากหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(6.2) ติดตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(11) ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) เก็บเรือ่ง 

 

(8) เสนอหัวหน้าศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้าน
การทุจริตฯ 

(9) เก็บขอ้มูลในระบบอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การประมวลผลและสรุปวิเคราะห ์

 

(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
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 3.1.2 ขอบเขต 
   เริ่มจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
   1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
    - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
    กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ 
วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท า
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 
วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บเรื่อง 
 
 3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
    1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
     - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
     - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
     การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
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   (2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   (3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ  
   (4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปความเห็นเสนอและจัดท า
หนังสือถึงหัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม  
   (5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข)  
   (6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณี 
มีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน  
   (7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) รับรายงานและติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   (8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) 
   (9) เจ้ าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ  (ศปท. ) เก็บข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
         (10) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) วิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
         (11) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บเรื่อง 
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บทท่ี 4

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ)
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 (กรณีลูกจ้างประจ า)
9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ)
11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2556 (กรณีพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข) 
13. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ 
stopcorruption.moph.go.th 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

Available 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 - เจ้าหน้าทีศู่นย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ 
 4.4.2 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับการติดตามผลการด าเนินงานในการ
   แก้ไขปัญหา 
 4.4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
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บทท่ี 5

ภาคผนวก 

5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) 
SP-MOPH-M-002 

กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 

ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

ทบทวนโดย (นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

อนุมัติโดย 
ต ำแหน่ง (นำยยงยศ  ธรรมวุฒิ) 

ที่ปรึกษำกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 
รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 

กระทรวงสำธำรณสุข 

ฉบับที่ 1 
แก้ไขครั้งที่ 01 

วันที่บังคับใช้ 10 มกรำคม 2560 
สถำนะเอกสำรควบคุม 
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ค ำน ำ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการ
ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง 
ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน  
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  
10 มกราคม 2560 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1  หลักการและเหตุผล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ  
ที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ 
ค่าดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

และยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  

ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” www.stopcorruption.moph.go.th 
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากนี้  ยั งได้ รั บเรื่ องร้องเรียนและแจ้ งเบาะแสผ่ านทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ที่  

moph.stopc@gmail.com ตลอดจนผ่านทางศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
(ศบท.) อีกด้วย ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทีส่อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 มาตรา 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:moph.stopc@gmail.com
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38 ที่ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจ 
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เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
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หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้
ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37”และ มาตรา 41 “ในกรณีที่ 
ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ  อุปสรรค ความยุ่งยาก 
หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

  ซึ ่งอ านาจหน้าที ่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้  
ยังได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.)  
และส านักงานตรวจและประเมินผล (กลุ่มร้องเรียน) เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ 
และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้ เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ  
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
  4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
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บทท่ี 2

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๑ หน่วยงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานรัฐมนตร ี
ส านักตรวจ 

และประเมินผล 
(เขตสขุภาพ 12 เขต) 

กรมวชิาการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์

กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงาน 
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ 
ระบบคุณธรรม 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โดย 
ผ่านทางช่องทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
  1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
  3. ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.3.1  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  
   มีบทบาทหน้าที่ ในการด าเนิ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง
กับส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
   2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย  
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
มอบหมาย 
 2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต ามพร ะร าชบัญญัติร ะ เ บีย บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539 
รวมทั้งการด าเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระท าผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม 
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 2.3.3 ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ ที ่1-12) 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นหน่วยทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอ
ความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพท่ี 1-12  
  2) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพ  
  3) สรุปวิเคราะห์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของสาธารณสุข -
นิเทศก์ 
  4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
  5) จัดท าระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ภายในเขตบริการสุขภาพให้เป็นเอกภาพ 
  6) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย 
  7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม 
เสนอผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพ  
 2.3.4 ส านักงานรัฐมนตรี 
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นค าร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นต่อประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.3.5 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  1) เป็นศูนย์กลางในการประสานการไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนใน
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนที่ก าหนด 
  3) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 
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  4) กรณีข้อประเด็นปัญหาที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ให้น าเข้าสู่การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวงต่อไป 
  5) ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และประชาชนพึง
พอใจ 
  6) อ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขด้วยวิธีสันติวิธี 
  7) จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
เป็นเอกภาพ 
  8) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบันและเอ้ืออ านวยต่อผู้บริหาร
ในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย 
  9) สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
  10) จัดท าสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง 
สาธารณสุข และน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน 
 2.3.6 หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  
  ด าเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ที่ได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ก าหนด 
 
2.4 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 
  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
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  การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 3 ทาง อันได้แก่  
  1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
  3. ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย 
และได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
  ผู้ร้องเรียน/แจง้เบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  
  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 
 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย ส านักตรวจและ
ประเมินผล (เขตสุขภาพที่ 1-12) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส านักงานรัฐมนตรี กรมวิชาการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภายนอกที่มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านช่องทาง 2 
ช่องทาง ดังกล่าว 
 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การทีส่วนราชการด าเนินการด้าน

การบริหารจัดการโดย 
เปดเผย โปร่งใส และ เป็นธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่จะด าเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะไดรับ
ประกอบกัน 
 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณร้องเรียน
โดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรมส่อ
ในทางไม่โปร่งใสหลายประการ และหรือมี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าวหา
ว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความ
ดีความชอบ และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 
ฯลฯ 
 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วาง
หลักเกณฑ์ข้ึนมาเป็นกรอบ
ควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ และก าหนดแบบแผน
ความประพฤติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยก าหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด  
ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
3) การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
เจตนารมณ์เพ่ือการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วง
นอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ 
หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ ไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 
 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ 
ฯลฯ 
 

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหาย
ของหน่วยงาน ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับ
การกระท าการใดๆ ที่มีผล
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

5) การมีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไป
มีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการ
ด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้
มีการใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดย
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียแก่
ภาครัฐ 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล
อ่ืน ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.6.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว 
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2.6.5 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 
 2.6.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ 
หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
   4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
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บทท่ี 3

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.1 ผังกระบวนการ 
3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.)  

2 2 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

3 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

4 1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

5 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) รับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 3 ชอ่งทาง ทีก่ าหนด 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์

(4) หัวหน้าศูนย์ฯ 
พิจารณา 

ไม่ลงนาม 

ลงนาม 

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้หาของเรื่องร้องเรยีน/ 
/แจ้งเบาะแสด้านทจุริตฯ และจัดท าหนังสอืไปยังหัวหน้าศูนย์ฯ 

กร
ม
วิช
าก
าร 
8 
กร
ม 

กลุ่ม
เสริม 
สร้าง

วินัยและ
ระบบ
คุณ 

ธรรม 

ส านัก
ตรวจและ
ประเมิน 

ผล 
(เขต

สุขภาพ 
ที่ 1-12) 

หน่วยงาน
นอก

กระทรวง
สาธารณสุข 

(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ส า 
นัก
รัฐ 
มน 
ตรี 

ก 

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ท่ีมีช่ือ/ท่ีอยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน) 
กรณีไม่ระบุช่ือ แต่
ร้องเรียนผ่านระบบทาง
เว็บไซต์ สามารถตรวจสอบ
สถานะได้ 

ลงนาม 

ศูนย์
บริหาร
จัดการ
เรื่อง 

ราวร้อง
ทุกข์ 
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ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

    
6  

 
 
 

7-15 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

7  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

8  
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

9 
 
 
 
 

 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

10  
 
 
 
 

1 วัน/ 30 วนั เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

 
 
 
 

ก 

(6.1) รับรายงานผลการด าเนินงาน
จากหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(6.2) ติดตามความก้าวหน้ากับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(11) ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) เก็บเรือ่ง 

 

(8) เสนอหัวหน้าศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้าน
การทุจริตฯ 

(9) จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเลก็ทรอนกิส์  
เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห ์

 

(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
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 3.1.2 ขอบเขต 
   เริ่มจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
   1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
    - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
    กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
  3. ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ 
วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท า
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 
วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บเรื่อง 
 
 3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
    1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
     - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
     - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
     การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
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   (2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   (3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ  
   (4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปความเห็นเสนอและจัดท า
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข) หากไม่พิจารณาลงนามด าเนินการตามข้อสั่งการต่อไป 
   (5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ด าเนินการ 
    (5.1) จัดส่งหนังสือเรื่องร้องเรียน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (กรม
วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส านักตรวจ
และประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอก
กระทรวงสาธารณสุข) 
    (5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน กรณีไม่ระบุชื่อ และร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
สามารถตรวจสอบสถานะ การด าเนินการของเรื่องได้โดยการใช้รหัสผ่าน และ/หรือเลขประจ าตัวบัตร 
ประชาชน 13 หลักของผู้ร้องที่จะปรากฏหลังจากท่ีท่านด าเนินการร้องเรียนผ่านระบบ  
   (6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)  
    (6.1) รับรายงานและติดตาม-ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
    (6.2) ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปรายงานจากผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
   (8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) 
   (9) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
         (10) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) วิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
         (11) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บเรื่อง 
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วันที่บังคับใช้ 10 มกราคม 2560 หน้า 17 ของ 19 

 
 

บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
4.1  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38  
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
  4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 (กรณีลูกจ้างประจ า)
  9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ) 
 11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
 12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) 
 13. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ 
stopcorruption.moph.go.th 
 
 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

Available 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 - เจ้าหน้าทีศู่นย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ 
 4.4.2 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับการติดตามผลการด าเนินงานในการ
   แก้ไขปัญหา 
 4.4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 10 มกราคม 2560 หน้า 19 ของ 19 

บทท่ี 5

ภาคผนวก 

5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 



www.stopcorruption.moph.go.th 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) 
SP-MOPH-M-001 

กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ  
(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 

ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
 
 

ทบทวนโดย 

 
 

(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 

อนุมัติโดย 
 

ต ำแหน่ง (นำยยงยศ  ธรรมวุฒิ) 
ที่ปรึกษำกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนเวชกรรม) 
รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

กระทรวงสำธำรณสุข 
 
 

ฉบับที่ 1 
แก้ไขครั้งที่ 01 

 

วันที่บังคับใช้ 4 พฤษภำคม 2559 
สถำนะเอกสำรควบคุม 
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ค ำน ำ 
 

 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการ
ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง 
ประกอบด้วย 1) ตูไ้ปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน  
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
ไดท้บทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ  
 
 
 

    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
         4 พฤษภาคม 2559   
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เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  4 พฤษภาคม 2559 หน้า 1 ของ 18 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ  
ที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ 
ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index)  
  นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง  ประกอบด้วย ช่องทางที่ 1 
ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และช่องทางที่ 2 เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” www.stopcorruption.moph.go.th  นอกจากนี้ ยังได้รับ
เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ moph.stopc@gmail.com ตลอดจนผ่านทาง 
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.) อีกด้วย ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงาน
นั้น ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และคู่ มือปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 38 ที่ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใด
ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจ 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:moph.stopc@gmail.com
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หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้
ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37”และ มาตรา 41 “ในกรณีที่ 
ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก 
หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

  ซึ ่งอ านาจหน้าที ่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้  
ยังได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.)  
และส านักงานตรวจและประเมินผล (กลุ่มร้องเรียน) เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ 
และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้ เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ  
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
  4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 59 
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บทท่ี 2 
 

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 

 ๒.๑ หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

 

ส านักงานรัฐมนตร ี
ส านักตรวจ 

และประเมินผล 
(เขตสขุภาพ 12 เขต) 

 

กรมวชิาการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

กลุ่มเสริมสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรม 

 

หน่วยงาน 
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โดย 
ผ่านทางช่องทาง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
  1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
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2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.3.1  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  
   มีบทบาทหน้าที่ ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง
กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
   2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
มอบหมาย 
 2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต ามพร ะร าชบัญญัติร ะ เ บีย บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539 และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
รวมทั้งการด าเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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  1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระท าผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม 
 2.3.3 ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ ที ่1-12) 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นหน่วยทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอ
ความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพท่ี 1-12  
  2) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพ  
  3) สรุปวิเคราะห์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของสาธารณสุข-
นิเทศก์ 
  4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
  5) จัดท าระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ภายในเขตบริการสุขภาพให้เป็นเอกภาพ 
  6) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย 
  7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม 
เสนอผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพ  
 2.3.4 ส านักงานรัฐมนตรี 
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นค าร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นต่อประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.3.5 หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  
  ด าเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ที่ได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ก าหนด 
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2.4 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 
  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน / 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
  การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่  
  1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
  การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย 
และได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
  ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  
  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 
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 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย ส านักตรวจและ
ประเมินผล (เขตสุขภาพที่ 1-12) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส านักงานรัฐมนตรี กรมวิชาการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภายนอกที่มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านช่องทาง 2 
ช่องทาง ดังกล่าว 
 การด าเนินการ  หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
 
2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การทีส่วนราชการด าเนินการด้านการ

บริหารจัดการโดยเปดเผย โปร่งใส และ 
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ 
และประโยชนระยะยาวของราชการที่ 
จะไดรับประกอบกัน 
 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทาง 
ไม่สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 
ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่าน้ัน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  4 พฤษภาคม 2559 หน้า 10 ของ 18 

 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์

ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนด 
ให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่า
ด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
ฯลฯ 
 

3) ค่าตอบแทน  การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์
เพ่ือการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต 
 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอก
เวลาราชการ 
ฯลฯ 
 

4) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ  
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.6.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว 
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.3 เป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2.6.5 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 
 2.6.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ 
หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
   4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
3.1 ผังกระบวนการ 
 3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 นาท ี
 

 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.)  

2  
 
 
 

2 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
  

3  
 
 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

4  
 
 
 
 

1 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 
 

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) รับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 2 ชอ่งทาง ทีก่ าหนด 
 

 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์

(4) หัวหน้าศูนย์ฯ 
พิจารณา 

 

ไม่ลงนาม 

ลงนาม 

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้หาของเรื่องร้องเรยีน/ 
/แจ้งเบาะแสด้านทจุริตฯ และจัดท าหนังสอืไปยังหัวหน้าศูนย์ฯ 

กรม
วิชา
การ 
8 

กรม 

กลุ่ม
เสริมสร้าง
วินัยและ
ระบบ

คุณธรรม 

ส านักตรวจ
และ

ประเมินผล 
(เขต

สุขภาพ 
ที่ 1-12) 

หน่วยงาน
นอก

กระทรวง
สาธารณสุ

ข 

(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ส านัก
รัฐมนตร ี

ก 

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ท่ีมีช่ือ/ท่ีอยู่/

หน่วยงาน ชัดเจน) 

ลงนาม 
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ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

    
6  

 
 
 

7-15 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

7  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

8  
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

9 
 
 
 
 

 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

10  
 
 
 
 

1 วัน/ 30 วนั เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

 
 
 
 

ก 

(6.1) รับรายงานผลการด าเนินงาน
จากหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(6.2) ติดตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(11) ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) เก็บเรือ่ง 

 

(8) เสนอหัวหน้าศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้าน
การทุจริตฯ 

(9) เก็บขอ้มูลในระบบอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การประมวลผลและสรุปวิเคราะห ์

 

(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
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เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  4 พฤษภาคม 2559 หน้า 14 ของ 18 

 
 
 3.1.2 ขอบเขต 
   เริ่มจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
   1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
    - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
    กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ 
วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท า
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 
วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บเรื่อง 
 
 3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
    1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
     - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
     - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
     การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่าน้ัน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  4 พฤษภาคม 2559 หน้า 15 ของ 18 

 
 
   (2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   (3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ  
   (4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปความเห็นเสนอและจัดท า
หนังสือถึงหัวหน้าศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม  
   (5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข)  
   (6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณี 
มีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน  
   (7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) รับรายงานและติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   (8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) 
   (9) เจ้ าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ  (ศปท. ) เก็บข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
         (10) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) วิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
         (11) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บเรื่อง 
 
 
 
 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่าน้ัน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  4 พฤษภาคม 2559 หน้า 16 ของ 18 

 
 

บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
4.1  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38  
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
  4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 (กรณีลูกจ้างประจ า)
  9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ) 
 11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
 12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) 
 13. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่าน้ัน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  4 พฤษภาคม 2559 หน้า 17 ของ 18 

 
 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ 
stopcorruption.moph.go.th 
 
 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

Available 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 - เจ้าหน้าทีศู่นย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ 
 4.4.2 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับการติดตามผลการด าเนินงานในการ
   แก้ไขปัญหา 
 4.4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่าน้ัน  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  4 พฤษภาคม 2559 หน้า 18 ของ 18 

 
 

บทท่ี 5 
 

ภาคผนวก  
 
 

5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 



 





กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข

คูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง





คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH- M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 1 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

คํานํา 
    
  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยขอเสนอ
ของหัวหนาสวนราชการ แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการข้ึน เพ่ือควบคุม กำกับ 
ให มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน โดยสำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการแตงตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทำหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ควบคุม กำกับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข.เพ่ือใชเปนแนวทางการดำเนินการจัดประชุม เนื้อหาสาระประกอบดวย บทบาทหนาท่ี 
ของคณะกรรมการ ฯ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมถึงตัวอยางแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ 
ท่ีใชในการดำเนินการจัดประชุม 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลมนี้ จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของฝายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

 
 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
6 พฤศจกิายน 2562 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH- M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 2 ของ 17 
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สารบญั 

 

บทท่ี หัวขอ หนา 

   
 คำนำ 1 
   
   

 สารบัญ 2 
   

1 บทนำ  
 1.1 หลักการและเหตุผล 3 
 1.2 วัตถุประสงค 4 
 1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 
   

2 ระบบบริหารจัดการ  
 2.1 หนวยงาน 5 
 2.2 ขอบเขต 6 
 2.3 คำจำกัดความ 6 
   

3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 3.1 ผังกระบวนงาน 9 
 3.2 ขอบเขต 12 
 3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติการ 13 
   

4 กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
 4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 14 
 4.2 การจัดเก็บเอกสาร 15 
 4.3 ผูมีสิทธิเขาถึง 15 
 4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 15 
   

5 ภาคผนวก   
สัญลักษณท่ีใชในการจัดทำ Work Flow 16 

   

6 กฎหมาย ระเบียบ และตัวอยางเอกสารท่ีเกี่ยวของ 17  
- กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ   
- ตัวอยางเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุมคณะกรรมการจรยิธรรม  

  ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 

เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน 2562 เปนตนมา พระราชบัญญัติดังกลาว ตราข้ึน
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงบัญญัติ
ใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว โดยมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน 2562 เปนตนมา 

มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติดังกลาว กำหนดใหบรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ  
หรือหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรม ของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีผลใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ            
ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไป เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะมีการกำหนดประมวล 
หรือหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 
โดยกำหนด ข้ึน เพ่ื อให ข าราชการท้ั งหลายเกิดสำนึ กลึก ซ้ึ งและเท่ี ยงธรรมในหน า ท่ี .ผดุ งเกี ยรติ  
และศักดิ์ศรีขาราชการ ควรแกความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชน และดำรงตนตั้งม่ันเปนแบบอยางท่ีดีงาม 
สมกับความเปนขาราชการ ท้ังนี้ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการข้ึน เพ่ือควบคุม กำกับ
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

สำนักงาน ก.พ. ไดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ ซ่ึงสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะตองมีคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชนกัน 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุก 2 เดือน ท้ังนี้ การประชุม 
เปนภารกิจท่ีสำคัญอยางหนึ่ง เนื่องจากเปนเวทีในการรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน และระดมความคิด            
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสงเสริมจริยธรรมในดานตาง ๆ สำเร็จผลตามเปาหมาย อีกท้ังยังเปนเวทีในการรวมกัน 
หาแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ดังนั้น การจัดประชุมและการจัดทำรายงาน 
การประชุมท่ีกระชับ รัดกุม ชัดเจน และถูกตอง จะสนองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมตามความมุงหมาย 
ของการประชุม แตถาการประชุมดำเนินไปอยางไมถูกวิธี เริ่มต้ังแตกอนการประชุมไปจนถึงระหวางการประชุม 
และเม่ือสิ้นสุดการประชุม ยอมจะกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากร รวมถึงประสิทธิผลท่ีควรจะไดจากการรวมกัน
คิดรวมกันทำของคณะกรรมการ ฯ สงผลใหไมเกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมไปสูบุคคล หนวยงาน องคกร 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข               
จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง กระบวนการจัดประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาประกอบดวย 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงานการประชุม เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในก า ร ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

 
1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 1.2.๒ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน 
  1.2.3 เพ่ือลดขอผิดพลาดจากการทำงานท่ีไมเปนระบบ 
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.3.1 บุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 1.3.๒ การจัดประชุมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 1.3.๓ การจดัประชุมท่ีเปนระบบจะชวยลดขอผิดพลาดในการดำเนินงาน 
 

 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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บทท่ี 2 
 

ระบบบริหารจัดการ  
 
2.1  หนวยงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

งานเลขานุการ 
ประธานกรรมการ 

และกรรมการจริยธรรม 
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 

กลุมอาคารสถานท่ี 
กองกลาง 

งานเลขานุการ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ีทำหนาท่ี 
หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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2.2 ขอบเขต 
  คูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมต้ังแตข้ันตอนการจัดทำ              
หนังสือเชิญประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดเตรียมหองประชุม และโสตทัศนูปกรณ  
การจดรายงานการประชุม การแจงมติท่ีประชุม การจัดทำรายงานการประชุม รวมไปถึงการจัดสงรายงานการประชุม 
จัดทำข้ึนสำหรับผูรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เพ่ือใหบุคลากรภายในหนวยงานสามารถนำไปปฏิบัติงานทดแทนกันได 
และปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอนไดอยางถูกตอง โดยสามารถใชไดเปนประจำทุกครัง้ท่ีจะดำเนินการจัดประชุม 

 
2.3 คำจำกัดความ 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง คณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน มีประกาศแตงตั้ง  
และมีวาระการดำรงตำแหนงสองป นับแตวันท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีประกาศแตงตั้ง                     

การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง  
การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุก 2 เดือน  
ตามวันและเวลาท่ีประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป มารวมปรึกษาหารือ เพ่ือรวมกันคิด               
อยางมีวัตถุประสงค มีระเบียบวิธี และเวลาท่ีกำหนดให 

ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องท่ีนำมาปรึกษาหารือกันในท่ีประชุม โดยเรียงหัวเรื่อง
ตามลำดับความสำคัญ หรือความสนใจเรื่องท่ีประชุม 

รายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผู เขารวมประชุม  
และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 

องคประชุม หมายถึง บุคคลท่ีมีหนาท่ีตองเขาประชุม ไดแก ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ ตามหลักการประชุม ถามีกรรมการท่ีมาประชุมเกินครึ่งหนึ่งของกรรมการท้ังหมด            
ก็ถือวาครบองคประชุม แตถามีกรรมการมาประชุมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ก็ถือวาไมครบองคประชุม ประธาน 
จะตองยกเลิกการประชุมครั้งนั้น หรือนัดหมายครั้งใหม 

ท่ีประชุม หมายถึง บรรดาผูเขาประชุมท้ังหมด 
มติ หมายถึง ขอตัดสินใจของท่ีประชุมเพ่ือนำไปปฏิบัติ 
การแตงตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

มีมติใหคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ มีวาระการดำรงตำแหนงสองป นับแตวันท่ีคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนมีประกาศแตงต้ัง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1013.7/ว 6 ลงวันท่ี  
29 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดใหกรรมการจริยธรรม ผูดำรงตำแหนงประเภทบริหาร หรือประเภท
อำนวยการ และกรรมการจริยธรรมซ่ึงเปนขาราชการในสวนราชการ ท่ีไดรับคัดเลือกจากขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจางของสวนราชการ พนจากตำแหนง เม่ือพนจากการเปนขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจาง 
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ในสังกัดสวนราชการนั้น อนึ่ง ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมพนจากตำแหนงตามวาระ และยังมิไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมใหม ใหคณะกรรมการจริยธรรมนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดแตงตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมใหม 
  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1) สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2) ดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียน 
วามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการ เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
โดยเร็ว 

3) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน                   
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือไดวินิจฉัยแลว ใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
โดยพลัน ถาคณะกรรมการขาราชการพลเรือนมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับเรื่อง ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสดุ 

4) สงเรื่องใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้น                
เปนเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกวาง หลายสวนราชการ และยังไมมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรอืน หรือผูตรวจการแผนดิน 

5)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับบัญชา             
ใชอำนาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

6) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนของหัวหนาสวนราชการ
ตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรม               
ของสวนราชการเพ่ือเสนอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหนงขาราชการ
ในกลุมงาน 

7) เสนอแนะการแกไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรม หรือการอ่ืนท่ีเห็นสมควร ตอคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

8) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หรือตามท่ีคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนมอบหมาย 
  องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1) ประธานกรรมการ ซ่ึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมีความซ่ือสัตย
เปนประจักษ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 คน ซ่ึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรวมกันเสนอ 

3) กรรมการผูดำรงตำแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการเลือกกันเองให เหลือ  
จำนวน 2 คน 
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4) กรรมการ จำนวน 2 คน ซ่ึงเปนขาราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับคัดเลือก
จากขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 บทท่ี 3  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ลำดับ กระบวนงาน ใชเวลา 

(PT/WR) 
ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

2  30 นาที 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

 
 
 
 

1) กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

๒) กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเก่ียวกับ
สถานท่ีจัดการประชุม ฯ 

ก 

ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
(1.1) งานเลขานุการประธานคณะกรรมการ 
(1.1) งานเลขานุการคณะกรรมการ 
(1.2) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีทำหนาท่ีหวัหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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ลำดับ กระบวนงาน ใชเวลา 
(PT/WR) 

ผูรับผิดชอบ 

  
 
 

  

3 
 
 

 15 นาที เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

4  
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

5  
 
 
 

 
 
 
 

10 นาที หัวหนาศูนย
ปฏิบัติการ
ตอตาน 
การทุจริต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

6  7 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

7  15 นาที เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

    

 
 
 

 5) หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
 

4) กลุมงานคุมครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังน้ี 
 (4.1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ  
 (4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ 
 (4.3) จัดทำหนังสือขออนุมตัิเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ 
 (4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยมืเงินทดรองราชการ 

ก 

3) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำหนังสือขอใชหองประชุม  
ถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบหองประชุม 

6) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำระเบียบวาระการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม 

7) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัสงระเบียบวาระการประชุม 
เต็มรปูแบบ และเอกสารประกอบการประชุม ใหประธานการประชุม 

   

ข 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ลำดับ กระบวนงาน ใชเวลา 
(PT/WR) 

ผูรับผิดชอบ 

    

8  3 ช่ัวโมง 
30 นาที 

 
 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

9  1 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

10  15 นาที เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

11  3 ช่ัวโมง เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 
 

12  5 นาที 
 
 

 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

13  3 ช่ัวโมง 
30 นาที 

 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

    

 

11) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัการประชุมตามวัน เวลา  
และสถานท่ี ท่ีกำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

การประชุม 
  

ข 

10) กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเก่ียวกับอาหารวาง 
และเครื่องดื่มในการประชุม 

ค 

12) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป เพ่ือดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม 

 

8) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำงานนำเสนอ (PowerPoint) 
ประกอบการประชุม 

9) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำใบลงทะเบียน 
ผูเขารวมการประชุม 

13) กลุมงานคุมครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ลำดับ กระบวนงาน ใชเวลา 

(PT/WR) 
ผูรับผิดชอบ 

    

14  30 นาที 
 
 

 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

15  10 นาที เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 
 

16  10 นาที 
 

 

เจาหนาท่ี
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม 

 
3.2 ขอบเขต 
 เริ่มจากกลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากงานเลขานุการประธานกรรมการ           
งานเลขานุการคณะกรรมการ และงานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีทำหนาท่ีหัวหนา 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เม่ือทราบกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ แลว 
ดำเนินการติดตอประสานงานเก่ียวกับสถานท่ีจัดการประชุม ฯ จากหนวยงานผูรับผิดชอบหองประชุม               
จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ หนังสือเชิญประชุม ฯ หนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ 
และหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ เสนอหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณาอนุมัติและลงนาม จากนั้นกลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม แลวจัดสงเอกสารดังกลาวใหประธานการประชุม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) 
ประกอบการประชุม จัดทำใบลงทะเบียนผู เขารวมการประชุม และประสานงานเก่ียวกับอาหารวาง                  
และเครื่องดื่มในการประชุม จัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกำหนด และดำเนินการประชุม 
………….  

14) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จดัทำหนังสือแจงเวียน 
รายงานการประชุม ฯ ใหคณะกรรมการทราบ และพิจารณา

ตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ 

ค 

15) กลุมงานคุมครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ  
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัตกิารตอตานการทุจรติ  

กระทรวงสาธารณสุข 

16) กลุมงานคุมครองจริยธรรม เก็บรวบรวมขอมลู 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตามระเบียบวาระการประชุม จากนั้นจัดสงเอกสารหลักฐานท่ี เก่ียวของ ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป  
เพ่ือดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ แลวสรุปรายงานการประชุม ฯ จัดทำหนังสือแจงเวียนรายงาน
การประชุม ฯ ใหคณะกรรมการทราบ และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ นำรายงานการประชุม ฯ               
ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเก็บรวบรวมขอมูล 
 
3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติการ 
 1. กลุ มงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ  
จากประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 2. กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเก่ียวกับสถานท่ีจัดการประชุม ฯ 
 3. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำหนังสือขอใชหองประชุม ถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
หองประชุม 
 4. กลุมงานคุมครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังนี้ 

    4.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ  
    4.2 จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ 
    4.3 จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ 
    4.4 จัดทำหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 

5. หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
6. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 
7. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดสงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม               

ใหประธานการประชุม 
8. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม 
9. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม 
10. กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเก่ียวกับอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุม 
11. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด และดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชมุ 
12. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ใหกลุมงานบริหารท่ัวไป              

เพ่ือดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ 
13. กลุมงานคุมครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ 
14. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำหนังสือแจงเวียนรายงานการประชุม ฯ ใหอนุกรรมการทราบ 

และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ 
15. กลุมงานคุมครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ ข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
16. กลุมงานคุมครองจริยธรรม เก็บรวบรวมขอมูล 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-005 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช  6  พฤศจิกายน 2562 หนา 14 ของ 17 
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บทท่ี 4 
 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

4.1 กฎหมาย และระเบียบเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
  2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 32 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน 
  3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1019/10 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 เรื่อง แจงประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
  4. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชมุกรรมการ พ.ศ. 2547 
  5.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค. 0406/32603 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 เรื่อง การเบิกจายเบี้ย
ประชมุสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ  
  6. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 137 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ย
ประชุมเปนรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และเปนรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ. 2558 
  7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1019/38 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน 
ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับสวนราชการ 
  8. ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 
  9. ตัวอยางเอกสารท่ีใชในการประชุม 
  9.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
  9.2 หนังสอืเชิญประธานการประชุม 
  9.3 หนังสือเชิญประชุม (หนังสือภายใน) 
  9.4 หนังสือเชิญประชุม (หนังสือภายนอก) 
  9.5 ระเบียบวาระการประชุม 
  9.6 หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
  9.7 หนังสือสงสัญญายืมเงินทดรองราชการ 
  9.8 แบบสัญญายืมเงิน 
  9.9 แบบประมาณการยืมเงิน 
  9.10 แบบหลักฐานการจายเบี้ยประชุม 
  9.11 แบบใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร 
 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดประชุม 
คณะกรรมการ
จริยธรรม 
ประจำสำนักงาน 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 
 

1 ป 
(ทบทวน) 

เว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 
 
 
 
 

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 

เขาถึงได 
ตลอดเวลา 

 
4.3 ผูมีสิทธิ์เขาถึง 
 บุคลากรในสังกัดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหนวยงาน
ภายนอก และบคุคลท่ัวไป 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 - ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

เรื่อง กระบวนการจัดประชมุคณะกรรมการจริยธรรม  
 ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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บทท่ี 5 
 

ภาคผนวก 
           
สัญลักษณท่ีใชในการจัดทำ Work Flow 

 
สัญลักษณ คำอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มตนและส้ินสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เชน การพิจารณาใหความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เปนตน 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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กฎหมาย ระเบียบ  
และตัวอยางเอกสารท่ีเก่ียวของ 
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  กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 
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(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๗
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

 

คําปรารภ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  กําหนดให

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน

เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง

แหงการกระทํา  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   

ก.พ.  ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน 

แลวเห็นวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน

ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  ดังนั้น  การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง

ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม  ซ่ึงเปนการอันพึงทํา  เพราะนําประโยชนใหเกิดแก

สวนรวมและตนเอง  และศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน  เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง  

ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 

อนึ่ง  มาตรา  ๒๘๐  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ

จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม

ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙   

ดังนั้น  บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวย 

ความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 

ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ๙   ประการ 

ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้ 
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(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน

ทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  อันผูตรวจการ
แผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  เพื่อใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน   และดํารงตนต้ังมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน  นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  ฉบับนี้   
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด  

ราชการพลเรือน 
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“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายความวา  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ   
“ของขวัญ”  หมายความวา  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม   

หมวด  ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา   และไมกระทําการเลี่ยงประมวล  

จริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการ  

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 

การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน   

การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน  (หากมี)  ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลัน   

ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง  หรือผูบังคับ 

บัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน   

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐ  

และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีที่การดํารง

ตําแหนงนั้น ๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทาํใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง  การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  การเปนนายหนา  

และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย   
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(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้  
หรือมีการเสนอเรื่อง  ซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน 
การกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู  ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย  จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน   
หรือของขาราชการอื่น  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  เย่ียงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน   ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน  
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ  ในกรณีที่ส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง   
เพื่อใหผูส่ังพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  และยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติ  เหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนญาติพี่นอง  พรรคพวก 

เพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณสวนตัว  มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  หรือปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของ  

ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
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(๓) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิด

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน   

แลวแจงใหผูบังคับบญัชา  หัวหนาสวนราชการ  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบั ติหนาที่ที่ รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ

เปนหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวม 

กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชนของทางราชการ

และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่   

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอย

ตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอื่นเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ 

แทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ 

ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือเปนการใหตาม

ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการที่เปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

(๓) ไมเสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  

ในกรณีมีขอสงสัย  หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณา  และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา  หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย  ตองทําเร่ืองเสนอใหหัวหนา 
สวนราชการพิจารณา  และสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป 

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ   
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น  และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน 

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด  หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน  หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน  เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน  หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย  
กฎ  หรือขอบังคับ  ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน   สรางภาระเกินสมควรแก  
ประชาชน  หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  
ดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  เปนกลางทางการเมือง  ใหบริการ  
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง  โดยไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาที่  หรือดําเนินการอื่น  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคล  ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคติ  และ 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ   
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อ 
ทางศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแต 
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น  เพื่อขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา   การบรรยาย  หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา   

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง  พรรคพวก  เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด

และรวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่  
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น  อันไมใชการปฏิบัติหนาที่  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น  ไมอนุญาต  หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย  
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการดังกลาว 
หรือไดรับการรองขอ 

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให  ดวยความประหยัด  
คุมคา  ไมฟุมเฟอย 

(๓) ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่  ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด   

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช 
ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  และ 
พระรัชทายาทไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 

ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ของราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่อง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม  โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูอยู  
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน  
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถ   
และขยันขันแข็ง  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ   
หรือราชการโดยรวม 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
องคกรคุมครองจริยธรรม 

 

 

ขอ ๑๓ ก.พ.  มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ  
จริงจัง  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 



หนา   ๘๑ 
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(๒) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(๓) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย างตรงไปตรงมามิให  
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๔) เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมใหเปนที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการ   
และประชาชน 

(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการ  ผูบังคับบัญชา  และขาราชการ 
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 

(๖) ติดตาม  สอดสองการใชบังคับ  และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีการ 
ฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด  ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 

(๗) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน   เพื่อใหการปฏิบั ติตามคานิยมหลักสําหรับ   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 
อยางจริงจัง  มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการ
จริยธรรม  และขาราชการทั้งปวง  และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี  และผูตรวจการ
แผนดิน  แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป  

และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏบิัติตอไป 

(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกส่ีป 

(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๔ ให  ก.พ.  โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสวนราชการข้ึน  เพื่อควบคุม  กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมี 

ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.พ.   



หนา   ๘๒ 
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(๒) กรรมการผู ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเอง 
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ  
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น  ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา 
สวนราชการรวมกันเสนอ 

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  และเปนผูมีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของ 

สวนราชการนั้น   
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ  ในกรณีที่มีขอสงสัย

หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม  ใหสงเร่ืองใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ  
เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให  ก.พ.  โดยพลัน  ถา  ก.พ.  มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  รับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๔) สงเร่ืองให  ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม   
ของสวนราชการ 

(๖) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให  

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ   

ตอ  ก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ

หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ  ก.พ. 

(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาใชบังคับ 

ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหารสวนราชการต้ังแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  

ประเภทอํานวยการ  หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใต

บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย   

มีผลงานและความรูความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ของสวนราชการ 

(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกล่ันแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสวนราชการต้ังแตประเภท

อํานวยการขึ้นไป  ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการผูถูก

กลาวหานั้นไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังแตงต้ัง  โยกยาย  เลื่อนเงินเดือน   แตงต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการดําเนินการใดที่เปน

ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น  จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว   

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๔) ติดตามสอดสองใหข าราชการในสวนราชการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

อยางเครงครัด 

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย  ก.พ.  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  คําแนะนําของ

ผูตรวจการแผนดิน  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด  และหัวหนาสวนราชการไมเห็น

พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น  ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให  

ก.พ.  วินิจฉัยได  เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 
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(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ  ก.พ. 

(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ใหจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในทุกสวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนา 
สวนราชการ  มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซ่ึงมีความเปนอิสระ  โดยมีขาราชการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปเปนหัวหนากลุม  และมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี  และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา  
ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  หรือตามที่เห็นสมควร
ก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   

ใหนําความในขอ  ๑๖  (๒)  มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย  โดยอนุโลม  
โดยให  ก.พ.  เปนผูใหความเห็นชอบ 

(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ  

คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ 
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

 

ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แลวแตกรณี   
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ขอ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม  ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย  วากลาว

ตักเตือน  ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือส่ังใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร   

ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  และ  ก.พ.  สงเสริมจริยธรรม

ขาราชการ  โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงต้ัง   เลื่อนเงินเดือน   ยายหรือโอนขาราชการ   ใหใชพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม  จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล

จริยธรรม  จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน  รวมทั้งจัดใหมี

กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร  และขาราชการอยางสม่ําเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 

(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด 

(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่ เปนอุปสรรคตอการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 

(๘) เผยแพรใหประชาชน  ผูเปนคูสมรส  ญาติ  พี่นอง  พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ  เพื่อไมทําการอันเปนการ

สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด  ขาราชการอาจเสนอเรื่อง  

ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ

คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได  ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  

แลวแตกรณี  คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเร่ืองให  ก.พ.  วินิจฉัย 

ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา

จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 
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ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเร่ืองใดโดยดวน  หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ  และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน  ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร   
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  หากไมมีคําวินิจฉัยในเร่ืองที่เปน
ปญหามากอน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ  ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของขาราชการ 
ที่สรางความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม  ใหสงเร่ือง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ  ก.พ.ทราบ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิด 
ทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรม  
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ  ให  ก.พ.  จัดใหมี   
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข  
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให  ก.พ.  รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ  หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม  คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหนาสวนราชการ  และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง   
และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหนึ่งป 
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√

æ.». ÚıÙ˜

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Ú˜ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ˜

‡ªìπªï∑’Ë ı˘ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ ·≈–æ√–√“™°ƒ…Æ’°“

«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–¡“µ√“ Û (Ù)

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫°“√®à“¬‡ß‘π∫“ßª√–‡¿∑µ“¡ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬

æ.». ÚıÒ¯ ®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ æ.». ÚıÙ˜é

¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». ÚıÙ˜ ‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°

(Ò) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ æ.». ÚıÚÛ

(Ú) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛÛ

(Û) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÛ˜



Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

(Ù) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¬°‡≈‘°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë Ù) æ.». ÚıÙÒ

æ.». ÚıÙÚ

(ı) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙÚ

(ˆ) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß æ.». ÚıÚÛ

(˜) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Ú)

æ.». ÚıÛÛ

(¯) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¬°‡≈‘°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“´÷Ëß

π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÙÒ æ.». ÚıÙÚ

(˘) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Ù)

æ.». ÚıÙÚ

¡“µ√“ Ù æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à°√√¡°“√ Õπÿ°√√¡°“√ ∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√ ´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»

æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ·≈–∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬À√◊Õª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√π—Èπ°”Àπ¥‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

À√◊Õº≈ª√–‚¬™πåµÕ∫·∑π¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–

¡“µ√“ ı „πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ À√◊Õ‚¥¬ª√–∏“π√—∞ ¿“ ª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ª√–∏“π«ÿ≤‘ ¿“

§≥–√—∞¡πµ√’ π“¬°√—∞¡πµ√’„π∞“π–À—«Àπâ“√—∞∫“≈ À√◊Õ√—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥ ÷́Ëß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’

ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ß°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ

À√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπâ“∑’Ëπ—ÈπÊ ‚¥¬‡©æ“–

ç§≥–Õπÿ°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ À√◊Õ‚¥¬ª√–∏“π√—∞ ¿“ ª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ª√–∏“π«ÿ≤‘ ¿“

§≥–√—∞¡πµ√’ π“¬°√—∞¡πµ√’„π∞“π–À—«Àπâ“√—∞∫“≈ √—∞¡πµ√’‡®â“ —ß°—¥´÷Ëß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’

À√◊Õ§≥–°√√¡°“√

çÕπÿ°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÕπÿ°√√¡°“√

´÷Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπâ“∑’Ëπ—ÈπÊ ‚¥¬‡©æ“–



Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

ç∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’Ëª√÷°…“ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ „Àâ‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“¢Õß§≥–°√√¡°“√

ç√—∞¡πµ√’é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞¡πµ√’ºŸâ√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

¡“µ√“ ˆ „Àâ°√√¡°“√‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ  ”À√—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ÷́Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ÷́Ëß¡’¿“√–Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ Ÿß ªØ‘∫—µ‘ß“π

„π¥â“π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬Õ—π¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√∫√‘À“√ ‡»√…∞°‘® À√◊Õ —ß§¡„π¿“æ√«¡¢Õßª√–‡∑»

µ“¡√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(Ú) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß  ”À√—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√Õ◊ËππÕ°®“°∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π (Ò)

µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ˜ „ÀâÕπÿ°√√¡°“√‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ  ”À√—∫Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

µ“¡¡“µ√“ ˆ (Ò) µ“¡√“¬™◊ËÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

(Ú) ‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß  ”À√—∫Õπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√Õ◊Ëπ

πÕ°®“°∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π (Ò) ‡«âπ·µàÕπÿ°√√¡°“√ “¡—≠ª√–®”°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√

∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°√–∑√«ß À√◊Õ°√¡ Õπÿ°√√¡°“√ “¡—≠ª√–®”®—ßÀ«—¥ À√◊Õ

Õπÿ°√√¡°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ∑’Ë¡’≈—°…≥–∑”πÕß‡¥’¬«°—π „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‡©æ“–Õπÿ°√√¡°“√∑’Ë‰¡à‰¥â‡ªìπ¢â“√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ ∑—Èßπ’È µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’

ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ ¯ °√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‡©æ“–„π‡¥◊Õπ∑’Ë‰¥â√à«¡ª√–™ÿ¡

¡“µ√“ ˘ ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß

„Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß„π ’Ë¢ÕßÕ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√π—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

·≈â«·µà°√≥’

„π°√≥’∑’Ëª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√‰¡à “¡“√∂√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥â„ÀâºŸâ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë

ª√–∏“π„π∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡„πÕ—µ√“‡¥’¬«°—∫ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥

„π«√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’



Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

¡“µ√“ Ò √Õßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ√Õßª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√´÷Ëß‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘

·Ààß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß „Àâ‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß„π·ª¥¢ÕßÕ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√π—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ÒÒ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√§≥–Àπ÷Ëß

∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èß „Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡ ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√À√◊Õ

§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«„π«—πÀπ÷Ëß

¡“µ√“ ÒÚ ∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√„Àâ‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡™àπ‡¥’¬«°—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√π—Èπ

‚¥¬„Àâπ”¡“µ√“ ¯ À√◊Õ¡“µ√“ ÒÒ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ÒÛ ‡≈¢“πÿ°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√„π§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√ „Àâ‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬§√—Èßµ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥ ‚¥¬„Àâ‡≈¢“πÿ°“√¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß§π ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‰¡à‡°‘π Õß§π

∂â“°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√ºŸâ„¥‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√¥â«¬ „Àâ‡∫‘°‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

‰¥â‡æ’¬ßµ”·Àπàß‡¥’¬«

¡“µ√“ ÒÙ °“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√ µâÕß¡’°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√

√à«¡ª√–™ÿ¡Õ¬à“ßπâÕ¬°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥ ®÷ß®–‡ªìπÕß§åª√–™ÿ¡ ·≈–¡’ ‘∑∏‘

‡∫‘°‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È ‡«âπ·µà∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ ª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ®–°”Àπ¥‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

°“√ª√–™ÿ¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ√«¡∂÷ß°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ ª√–°“»æ√–∫√¡

√“™‚Õß°“√ À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë®—¥„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√°”Àπ¥„Àâ “¡“√∂„™â«‘∏’°“√µ‘¥µàÕ

 ◊ËÕ “√¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥¿“æ·≈–‡ ’¬ß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ´÷Ëß∑”„Àâ°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√

‰¡à®”‡ªìπµâÕßª√“°Øµ—«„π∑’Ëª√–™ÿ¡¥â«¬ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ«à“°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√ ÷́Ëß„™â«‘∏’°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√

¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’¥—ß°≈à“« √à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√π—Èπ ·≈–¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

¡“µ√“ Òı „Àâ°√–∑√«ß°“√§≈—ß  ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√

æ≈‡√◊Õπ √à«¡°—π®—¥∑”√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ ˆ (Ò) ·≈–√“¬™◊ËÕ§≥–Õπÿ°√√¡°“√

µ“¡¡“µ√“ ˜ (Ò) ·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ·≈–‡ªìπ√“¬§√—Èß ”À√—∫°√√¡°“√ Õπÿ°√√¡°“√

‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√



Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥∑”√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ ·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ √Á®·≈â«

„Àâ‡ πÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈–ª√–°“»°”Àπ¥µàÕ‰ª

°“√°”Àπ¥Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡µâÕß‰¡à‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥

¡“µ√“ Òˆ §≥–°√√¡°“√∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß´÷Ëß‰¥â√—∫‡ß‘π ¡π“§ÿ≥‡ªìπ√“¬‡¥◊ÕπÕ¬Ÿà°àÕπ

«—π∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ§ß‰¥â√—∫‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ ∑—Èßπ’È µ“¡Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡

∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»°”Àπ¥

¡“µ√“ Ò˜ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√

·≈–æ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬‡∫’È¬ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’Ëª√÷°…“´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß ‰¥â„™â∫—ß§—∫¡“‡ªìπ‡«≈“π“π

 ¡§«√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å°“√®à“¬·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡„Àâ‡À¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–‡æ◊ËÕ√«∫√«¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ „ÀâÕ¬Ÿà„π°ÆÀ¡“¬©∫—∫‡¥’¬«°—π‡æ◊ËÕ„Àâ¡’‡Õ°¿“æ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È



















































ข้อบังคับส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข
ทุกด้ำนสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มำตรฐำน ดังนั้น กำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่ประชำชนอย่ำงมีคุณภำพจึงข้ึนอยู่กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตส ำนึกในหน้ำที่ กระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ด ำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์ “ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักในกำรก ำหนด
ทิศทำงก ำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริกำรสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อประชำชนสุขภำพดี” 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้จัดท ำจรรยำข้ำรำชกำรตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ในสงักัดส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบรหิำรส่วนกลำงและ
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ซึ่งมีเจตนำรมณ์เพื่อให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มี  
ควำมประพฤติดี ส ำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอำประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้ำงควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมเช่ือถือและยกย่องจำกประชำชน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 78 และมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ไว้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๑.๑ ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผู้อืน่ 
1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ
 ประโยชนส์่วนตน 
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระท ำไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร 
 จนงำนส ำเรจ็ถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน 
๑.5 ปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท 
๑.6 รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
๑.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำรงตน รักษำช่ือเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำน

รำชกำร 

ข้อ 2 ... 
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  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย  
    และกรอบนโยบำย 
   ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน 
   ๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อ ำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้อง 
    ในกำรปฏิบัตงิำนตลอดจนกำรด ำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    ในองค์กรทกุรปูแบบ 
   ๒.๕ มีสัจจะและไมส่ัญญำใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุง่ผลประโยชนห์รือควำมก้ำวหน้ำ 
    ของตนเอง 
   ข้อ 3 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค 
     ๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ เอื้ออำทรและมีจิตบรกิำรต่อผูม้ำรบับริกำร
      ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ เช้ือชำติ 
      ศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำงกำรเมือง 
     ๓.2 ไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไมเ่ป็นธรรม 
     ๓.3 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์  
      และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
   ข้อ 4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
     ๔.1 ก ำหนดข้ันตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัตงิำนของแต่ละข้ันตอน 
     ๔.2 ให้ประชำชนสำมำรถมสี่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรท ำงำนของ 
      ภำครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมลู ข้ันตอน ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติงำน 
      ที่ได้ก ำหนดไว้ตำมกรอบของกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึง 
      และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล 
     4.3 ไม่เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นควำมลบัของทำงรำชกำร เพื่อเอื้อประโยชน ์
      ให้ตนเองหรือผูอ้ื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชำชนและประเทศชำติ 
     4.4 เก็บหลกัฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบ 
 ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน 
  ๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ  
   และมีคุณภำพ เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง  
   และเป็นธรรม 
  5.2 พัฒนำตนเองใหเ้ป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดรเิริม่สร้ำงสรรค์ 
   และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพฒันำ
   ศักยภำพกำรท ำงำนของตนเอง ใส่ใจควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพือ่พัฒนำองค์กร
   และวิชำชีพ 
  ๕.3 ปรับปรงุวิธีกำร กระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไมช่อบธรรมที่เป็น 
   อุปสรรคต่อกำรบริกำรประชำชน 
 
 

๕.4 ... 
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๕.4 ประสำนงำนกบัทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้ภำรกจิบรรลผุลและเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

5.5 ให้ผูร้ับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติ
 รำชกำร 

ข้อ ๖ ด ำรงชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของสังคมน ำค ำสอน 

ทำงศำสนำเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสม
กับฐำนะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืน่ 

6.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีควำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำ 
คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในกำรด ำเนินชีวิต 

6.3 กำรด ำเนินกำรใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำร 
มำพิจำรณำให้เช่ือมโยงอย่ำงรอบคอบ และระมัดระวัง โดยค ำนึงถึงประโยชน์

 ต่อส่วนรวมเป็นส ำคัญ 
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 

7.๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูำอำจำรย ์
7.4 ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
7.5 รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย 
7.6 มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ 
7.7 เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย 
7.8 มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ยรูจ้ักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ 
7.10 มีควำมเข้มแข็งทัง้ร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ ำนำจฝ่ำยต่ ำ 
7.11 รู้จกัด ำรงตนอยูโ่ดยใช้หลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
7.12 ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 

กลไกกำรขับเคลื่อนจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๑ ผู้บริหำรต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรประพฤติปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำร  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๒ ผู้บริหำรต้องเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมจรรยำข้ำรำชกำรโดยก ำหนดนโยบำย

และจัดท ำแผนปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึกและปฏิบัติตำมจรรยำของข้ำรำชกำร 
ข้อ ๓ ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรทุกคนได้ทรำบจรรยำที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่ำ 

จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อ ๔ ให้หน่วยงำนจัดอบรมส่งเสริมควำมรู้ เกี่ยวกับจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรอบรมในโครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

ข้อ ๕ … 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางเอกสารท่ีเก่ียวของ 
กับการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 

ประจำสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   กลุมงานคุมครองจริยธรรม  โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/3436   วันท่ี  7  สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

และขอเชิญประชุม ฯ 

เรียน หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องเดิม 
 1. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 
อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. ประธานกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด 
ใหจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี  
11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 ขอพิจารณา 
 กลุมงานคุมครองจริยธรรม พิจารณาแลว เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอ ๑๕  
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เห็นควรจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. 
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใหเบิกคาใชจายในการจัดประชุม 
จากงบประมาณศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการดังนี้ตอไปดวย จักเปนพระคุณ 
๑. อนุมัติใหจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1  
ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒. ลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 5/2562 ถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ / ลงนามแลว 
 

 
(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 

ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

(นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/    วันท่ี            สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

เรียน นายอุทัย สุดสุข ประธานกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.  
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญทานใหเกียรติ 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ 
ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามระเบยีบวาระการประชุม ฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/ว    วันท่ี            สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

เรียน  

 ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.  
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ 
เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 



 
 
 
 
ท่ี สธ 0217/ว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               สิงหาคม  2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

เรียน  

สิ่งท่ีสงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม ฯ ครั้งท่ี 5/256๒ จํานวน  1  ฉบับ 

 ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.  
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ 
เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)  

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
โทรศัพท 0 2590 1330 
โทรสาร 0 2590 1330 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 

วันท่ี 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น.  
ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

----------------------------- 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
  สาธารณสุข ครั้งท่ี 4/256๒ เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 256๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมสวดมนต เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ตามโครงการ 

เสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิต ดวยการสวดมนต 
เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ป 2562 

  โดย กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
 3.2 สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังกลุมพัฒนาระบบบริหาร และสํานักสารนิเทศ 

  โดย กลุมงานคุมครองจริยธรรม 
 3.3 การเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ชุดใหม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 - พิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค ท่ีไดรับ             
การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 - กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
 
 

--------------------------------- 
 
 
 
หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



(นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม 

 
บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ  กลุมงานคุมครองจริยธรรม โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/2523    วันท่ี  9  สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ     

เรียน หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 ตามท่ี ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติใหกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ 
ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยขอเบิกคาใชจายในการจัดประชุมจากงบประมาณศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม 
และการตอตานการทุจริต แผนงานใ:ใบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ.:.ประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม.:.เสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม 
และการตอตานการทุจริต (210021000N4566) กิจกรรมยอย.:.สงเสริมคุมครองจริยธรรม.และปองกัน             
การทุจริต.(139).ศูนยตนทุน.2100200270.จํานวนเงิน 9,745 บาท.(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) นั้น 

 กลุมงานคุมครองจรยิธรรม มีความประสงคขอยืมเงินทดรองราชการ เปนจํานวนเงิน 9,745 บาท 
(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) เพ่ือใชในการจัดการประชุม ฯ ขางตน โดยมอบหมายใหนางสาวเขมรินทร                  
อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เปนผูยืมเงินทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงินท่ีแนบมาพรอมนี้  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการดังนี้ ตอไปดวย จักเปนพระคุณ 
     1. อนุมัติใหยืมเงินทดรองราชการ เปนจํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) 
     ๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน 
     3. ลงนามในหนังสือถึงผูอํานวยการกองบริหารการคลัง 
 
 
  
 
 
 
        อนุมัติ ตามขอ 1 
        ลงนาม ตามขอ 2-3 
 
 
 
 
 

 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 



 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/    วันท่ี         สิงหาคม  ๒๕62  

เรื่อง สงสัญญายืมเงินทดรองราชการ    

เรียน ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง 

 ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติใหจัดการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/256๒ ในวันท่ี 11 กันยายน 256๒ 
เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงคขอยืมเงินทดรองราชการ 
เพื ่อใชในการจัดประชุมฯ ขางตน เปนจํานวนเงิน 9,745 บาท . (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)                   
โดยขอเบิกคาใชจายในการจัดประชุมจากงบประมาณศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม และการตอตานการทุจริต 
แผนงานใ:ใบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ.:.ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
แบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม.:.เสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม และการตอตานการทุจริต 
(210021000N4566) กิจกรรมยอย.:.สงเสริมคุมครองจริยธรรม.และปองกันการทุจริต (139) ศูนยตนทุน.2100200270 
ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ โดยมอบหมายใหนางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เปนผูยืมเงินทดรองราชการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)  

ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 



แบบ  8500

ยื่นตอ  ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง

2,280                00

665                   00

2,000                00

3,200                00

1,600                00

(ตัวอักษร) เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน รวมเงิน (บาท) 9,745              00

ลายมือชื่อ............................................................ผูยืม                                                            วันที.่............................

ลายมือชื่อ............................................................ผูรับรองลายเซ็น

เสนอ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                    

(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)

ลงชื่อ................................................. วันที.่............................ 

อนุมัติใหยืมตามเงื่อนไขขางตนได จํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)

ลงชื่อผูอนุมัติ..................................... วันที.่............................ 

ลงชื่อ................................................ผูรับเงิน วันที.่............................  

        ขาพเจา นางสาวเขมรินทร  อภิสุทธิพงษากุล ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดศูนยปฏิบัติการ 
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงคขอยืมเงินทดรองราชการจากกองบริหารการคลัง เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2562 
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังรายละเอียดตอไปนี้

       ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสําคัญคาใชจายที่ถูกตอง 
พรอมทั้งเงินเหลือจาย (ถาม)ี สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายจากคลัง คือ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
เงินยืมนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการใชจํานวนเงินที่ยืมไปจนครบถวนไดทันที

เลขที่.........................

วันครบกําหนด

.................................

       ๑. คาอาหารกลางวัน           

       4. คาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ จํานวน 2 คน

       2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ไดรับเงินยืม จํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) ไวเปนการถูกตองแลว    

ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนี้ได จํานวนเงิน 9,745 บาท 

คําอนุมัติ

ใบรับเงิน

           สัญญายืมเงิน

       3. คาเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการ จํานวน 1 คน

       5. คาเบี้ยประชุมสําหรับเลขานุการคณะกรรมการ จํานวน 1 คน

    (นางสาวเขมรินทร  อภิสุทธิพงษากลุ) 
    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)  
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหวัหนาศูนยปฏบิัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 



หมายเหตุ       (1)   ยื่นตอ ผูอํานวยการกองคลัง  หัวหนากองคลัง  หัวหนาแผนกคลัง หรือตําแหนงอื่นใดที่ปฏิบัติงาน

                          เชนเดียวกันแลวแตกรณี

     (2)    ใหระบุชื่อสวนราชการที่จายเงินยืม

     (3)    ระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินยืมไปใชจาย

     (4)    เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

ใบรับเลขที่เงินสด หรือ

ใบสําคัญ

ดานหลัง

รายการสงใชเงินยืม
รายการสงใช

ครั้งที่ วัน เดือน ป
จํานวนเงิน คงคาง

ลายมือชื่อผูรับ



ล ำดับ ค่ำเช่ำ ค่ำ

ท่ี ท่ีพัก รถ รถไฟ เคร่ืองบิน รถรับจ้ำง น  ำมัน
ปรับอำกำศ

1 ค่าอาหารกลางวัน  (19 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ)   2,280
2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (19 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ)   665    
3 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับประธานกรรมการ จ านวน 1 คน 2,000  
4 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการ จ านวน 2 คน คนละ 1,600 บาท 3,200  
5 ค่าเบ้ียประชุมส าหรับเลขานุการคณะกรรมการ จ านวน 1 คน 1,600  

รวมเงิน -     - - - - - - -   9,745 

รวมทั งสิ น (ตัวอักษร)  เก้าพันเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน
(ยืมในกรณีอ่ืนระบุโดยละเอียด)

ค ำชี แจง    1. ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันละ และจ านวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ  
               2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืมให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับจากเงินเดือน
               3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ท่ีขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมน้ันให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน

ประมำณกำรยืมเงินประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ครั งท่ี 5/2562
ข้ำพเจ้ำ นำงสำวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษำกุล ได้รับอนุมัติจัดกำรประชุม ฯ ตำมหนังสือกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ท่ี สธ 0217.02/3436 ลงวันท่ี 7 สิงหำคม 2562

วันท่ี 11 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั น 2 อำคำร 1 ตึกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดต่อไปนี  

รำยกำร ต ำแหน่ง ค่ำวิทยำกร

ค่ำเบี ยเลี ยง ค่ำพำหนะ
รวมเงิน หมำยเหตุ

  ............................................................ ผู้ประมาณการ
(นางสาวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



ใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/2562 

ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 เวลา 10.๐๐-14.00 น. 
ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ลําดับ 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ตําแหนง 

 
หนวยงาน 

ลายมือช่ือ 
11 กันยายน 2562 
๑0.๐๐-๑4.0๐ น. 

๑  นายอุทัย  สุดสุข 

 

ประธานกรรมการ   

๒  นายไพจิตร  วราชิต 
 

กรรมการ   

๓  นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา กรรมการ 
 

  

๔  นายพิศิษฐ  ศรีประเสริฐ 
 

กรรมการ   

๕  นายรุงฤทัย  มวลประสิทธิ์พร 
 

กรรมการ   

๖  นายประพนธ  ตั้งศรีเกียรติกุล เลขานุการคณะกรรมการ 
 

  

๗  นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ 
(ดานเวชกรรมปองกัน)  
รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

 



ใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 5/2562 

ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 เวลา 10.๐๐-14.00 น. 
ณ หองประชุม 4 ช้ัน 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ลําดับ 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
ตําแหนง 

 
หนวยงาน 

ลายมือช่ือ 
11 กันยายน 2562 
๑0.๐๐-๑4.0๐ น. 

๘  นางภคภรณ  นิธิศุภโชคชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

  

๙  นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๐  นายพศวีร  วัชรบุตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๑  นางสาวพลอยนลิน  คํ่าคูณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๒  นายรณรงค  หาญศึก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๓  นางนภเกตต  ขันศิลา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๔  นางสาวเขมรินทร  อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๑๕  นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 



หลักฐานการจายคาเบี้ยประชมุและคาตอบแทนอ่ืน 

สวนราชการ  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

การประชุมเร่ือง  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คร้ังที่ 5/2562 

วันที่   11 กันยายน 2562 สถานที่ประชุม หองประชุม 4 ชัน้ 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง ผูแทน 

หมายเลข 

โทรศัพท 

เบี้ยประชุม/ 

คาตอบแทน 

ลายมือชื่อ 

ผูเขาประชุม ผูรับเงิน 

1 นายอุทัย  สดุสุข ประธานกรรมการ  

 

    

2 นายรุงฤทัย  มวลประสิทธิ์พร กรรมการ  

 

    

3 นายพิศิษฐ  ศรีประเสริฐ กรรมการ  

 

    

4 นายไพจิตร  วราชิต กรรมการ  

 

    

5 นายณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา กรรมการ  

 

    

6 นายประพนธ  ตั้งศรีเกียรติกุล เลขานุการ  

 

    

     รวมเงิน    

 จํานวนเงิน (ตวัอักษร) ............................................................................. 

เร่ิมประชุมเวลา     10.00    น.    เลิกประชุมเวลา     14.00    น. 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูจดรายงานการประชุม  ลงชื่อ.............................................................ผูจายเงิน 

       (นางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล)               (นางสาวน้ําฝน พยัคคานนท) 

          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                           นักทรัพยากรบุคคล        

แบบ 4219 
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www.stopcorruption.moph.go.th

moph.moral@gmail.com

0 2590 1330



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
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ค าน า 
 

  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในประเทศไทย โดยมีทุกภาคส่วนของสังคมมาร่วมกันดำเนินการอย่างบูรณาการ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
เพ่ือให้ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ให้ประชาชนมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุล 
ทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) 

  กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความต่อเนื่อง  และมีทิศทางเดียวกัน  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน” 
โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ 
และคณะทำงาน ฯ จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง กระบวนการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการจัดการประชุม ฯ  
ใช้เป็นแนวทางการจัดการประชุม ฯ อันจะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดสัมฤทธิผลในเชิงประจักษ์ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเป็นกลไกสำคัญของรัฐ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชน 
และสังคม เพ่ือสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ประชาชน
มัง่คั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล
ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป โดยให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา”  
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  
ซึ่งดำเนินการตามกรอบแนวคิด บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข 
สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล โดยร่วมออกแบบการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ให้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง 
ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรม 
อย่างยั่งยืน” 
  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดกลไก 
การขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับกระทรวงสาธารณสุข และระดับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
  1. ระดับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
  2. ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานจัดทำ 
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1  
(พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข  
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำทุกไตรมาส
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)  
เกิดความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
  ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ใช้เป็นแนวทางการจัดการประชุม ฯ อันจะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดสัมฤทธิผลในเชิงประจักษ์ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

  1.2.1 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-
2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้กบับุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 
  1.2.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
นำไปใช้พัฒนาการทำงานให้เป็นมืออาชีพ 
  1.2.3 เพ่ือให้การดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นไปอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2 
 

การบริหารจัดการ 
 
 

2.1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท 
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

งานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ซึ่งต้องดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาส 
 
2.3 คำจำกัดความ 
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) หมายถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560-2564)  
ที่กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งขึ้น เพ่ือเป็นคณะอำนวยการกลางในการบริหารจัดการ สั่งการ และขับเคลื่อน 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยบูรณาการการส่งเสริม
คุณธรรมเชื่อมโยงกับแผนงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม คณะอนุกรรมการ 
ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรม สถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
  1) เป็นคณะอำนวยการกลางในการบริหารจัดการ สั่งการ และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  2) เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม 
  3) กำกับติดตาม การประเมินผลตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) 
  4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1 
(พ.ศ. 2560-2564) เสนอคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
  5) ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์การคัดเลือก
องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
และกำกับติดตามผลการดำเนินการ 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 8 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

  6) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และจัดส่งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  7) ดำเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
  คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หมายถึง คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
คณะทำงาน ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
ทุกหน่วยงาน โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
  1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
  2) จัดทำและดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยการสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  3) ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรม  
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และกำกับติดตามผลการดำเนินการ 
  4) ดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย 
พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
  การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณ ธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนการบันทึกเนื้อหาการประชุม ฯ  
และสรุปรายงานการประชุม ฯ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 9 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 3.1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

2  30 นาที 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

๒) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับ
สถานท่ีจัดการประชุม ฯ 

ก 

ประสานงานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
(1.1) งานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(1.2) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ทำหน้าที่หวัหนา้ศูนยป์ฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุรติ 
กระทรวงสาธารณสุข 
(1.3) งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนยป์ฏบิัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 

  

3 
 
 

 15 นาที เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

4  
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

5  
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน 
การทุจริต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

6  7 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

7  15 นาที เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

    

 5) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
 

4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนนิการ ดังนี ้
 (4.1) จดัทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ  
 (4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ 
 (4.3) จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
 (4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยมืเงินทดรองราชการ 

ก 

3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม  
ถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบห้องประชุม 

6) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำระเบียบวาระการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม 

7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัส่งระเบยีบวาระการประชุม 
เต็มรปูแบบ และเอกสารประกอบการประชุม ให้ประธานการประชมุ 

การประชุม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 11 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

8  3 ช่ัวโมง 
30 นาที 

 
 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

9  60 นาที เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุม้ครอง
จริยธรรม 

10  15 นาที เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

11  3 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
 

12  5 นาที 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

13  3 ช่ัวโมง 
30 นาที 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

    

11) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม จดัการประชุมตามวัน เวลา  
และสถานท่ี ท่ีกำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ 

การประชุม 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ 

ข 

10) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการประชุม 

ค 

12) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม จดัส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ใหก้ลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนนิการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

ฯ 

8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำงานนำเสนอ (PowerPoint) 
ประกอบการประชุม 

9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำใบลงทะเบียน 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

13) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 12 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

14  30 นาที 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

15  10 นาที เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
 

16  10 นาที 
 

 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

 
  3.1.1.1 ขอบเขต 
   เริ่มจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) จากงานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะอนุกรรมการ  
งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
รองประธานคณะอนุกรรมการ และงานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
อนุกรรมการและเลขานุการ เมื่อทราบกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ แล้ว ดำเนินการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม ฯ จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบห้องประชุม จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ 
หนังสือเชิญประชุม ฯ หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ และหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการ เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
จากนั้นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม แล้วจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้ประธานการประชุม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม จัดทำ 
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม และประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม จัดการประชุม 
 

14) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำหนังสือแจ้งเวียน 
รายงานการประชุม ฯ ให้คณะอนกุรรมการทราบ และพิจารณา

ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบรูณ ์

ค 

15) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ  
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติ  

กระทรวงสาธารณสุข 

16) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมลู 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 13 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม จากนั้นจัดส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ แล้วสรุปรายงาน
การประชุม ฯ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ให้คณะอนุกรรมการทราบ และพิจารณาตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข และเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    (1.1) งานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    (1.2) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
    (1.3) งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 
   2) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม ฯ 
   3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ห้องประชุม 
   4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังนี้ 
    (4.1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ  
    (4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ 
    (4.3) จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
    (4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
   5) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
   6) กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 
   7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 
ให้ประธานการประชุม 
   8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม 
   9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 
   10) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม 
   11) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่  ที่กำหนด  
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 14 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

   12) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เพ่ือดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
   13) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ 
   14) กลุ่ ม งานคุ้ มครองจริยธรรม  จัดทำหนั งสื อแจ้ ง เวีย นรายงานการประชุ ม  ฯ  
ให้คณะอนุกรรมการทราบ และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ 
   15) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   16) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 3.1.2 การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

2  30 นาที 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

3 
 
 

 15 นาที เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

4  
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
 
 
 

  
 

 

  

1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

๒) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับ
สถานท่ีจัดการประชุม ฯ 

3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม  
ถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบห้องประชุม 

ประสานงานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1.1) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ทำหน้าที่หวัหนา้ศูนยป์ฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจรติ 
กระทรวงสาธารณสุข 
1.2) งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏบิัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

ก 

4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนนิการ ดังนี ้
 (4.1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ  
 (4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ 
 (4.3) จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
 (4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยมืเงินทดรองราชการ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 

  

5  
 
 
 
 
 

10 นาที หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน 
การทุจริต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

6  7 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

7  15 นาที เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

8  3 ช่ัวโมง 
30 นาที 

 
 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

9  1 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

10  15 นาที เจ้าหนา้ที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

    

 5) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
 

6) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำระเบียบวาระการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม 

ก 

7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัส่งระเบยีบวาระการประชุม 
และเอกสารประกอบการประชุม ให้ประธานการประชุม 

การประชุม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ 

8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำงานนำเสนอ (PowerPoint) 
ประกอบการประชุม 

9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำใบลงทะเบียน 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

10) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการประชุม 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 17 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

11  3 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
 

12  5 นาที 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

13  3 ช่ัวโมง 
30 นาที 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

14  30 นาที 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

15  10 นาที เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
 

16  10 นาที 
 

 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

 
 
 
 

11) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม จดัการประชุมตามวัน เวลา  
และสถานท่ี ท่ีกำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ 

การประชุม 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ 

ข 

16) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมลู 

12) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม จดัส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ใหก้ลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนนิการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

ฯ 

13) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ 

14) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำหนังสือแจ้งเวียน 
รายงานการประชุม ฯ ให้คณะทำงานทราบ และพิจารณาตรวจสอบ

ยืนยันความถูกต้องสมบูรณ ์

15) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ  
ขึน้เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติ  

กระทรวงสาธารณสุข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 18 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

  3.1.2.1 ขอบเขต 
   เริ่มจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม 
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากงานเลขานุการ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประธานคณะทำงาน และงานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
รองประธานคณะทำงาน เมื่อทราบกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ แล้ว ดำเนินการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม ฯ จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบห้องประชุม จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ 
หนังสือเชิญประชุม ฯ หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ และหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ และลงนาม จากนั้น 
กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม แล้วจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้ประธานการประชุม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม จัดทำใบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการประชุม และประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม จัดการประชุมตามวัน 
เวลา และสถานที่ ที่กำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม จากนั้นจัดส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ แล้วสรุปรายงาน
การประชุม ฯ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ให้คณะทำงานทราบ และพิจารณาตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข และเก็บรวบรวมข้อมูล 

  3.1.2.2 ขัน้ตอนการปฏิบัติการ 
   1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเพ่ือกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ  
จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    (1.1) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
    (1.2) งานเลขานุการรองหวัหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   2) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม ฯ 
   3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบห้อง
ประชุม 
   4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังนี้ 
    (4.1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ  
    (4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ 
    (4.3) จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
    (4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม  
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  
 และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 19 ของ 93 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
   5) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ และลงนาม 
   6) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 
   7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 
ให้ประธานการประชุม 
   8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม 
   9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 
   10) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม 
   11) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่  ที่กำหนด  
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
   12) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เพ่ือดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
   13) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ 
   14) กลุ่ ม งานคุ้ มครองจริยธรรม  จัดทำหนั งสื อแจ้ ง เวียน รายงานการประชุ ม  ฯ  
ให้คณะทำงานทราบ และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ 
   15) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   16) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
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บทที่ 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 4. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
 5. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 6. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560 
 7. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 829/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 8. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2231/๒๕62 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 9. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.024.12/ว 968 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย 
 10.  ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  10.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ 
  10.2 หนังสือเชิญประชุม ฯ 
  10.3 หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
  10.4 หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
  10.5 ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 
. 
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) 
และคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อน 
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จรยิธรรม 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

เข้าถึงได้
ตลอดเวลา 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก  
และบุคคลทั่วไป 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 - ร้อยละความสำเร็จของการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท
  ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 บทที่ 5  
 

ภาคผนวก 
 

           
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

 
สัญลักษณ์ คำอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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กฎหมาย ระเบียบ  
และตัวอย่างเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
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กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 
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มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓
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(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 

้หนา   ๔
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 

้หนา   ๕
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

 

คําปรารภ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  กําหนดให

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน

เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง

แหงการกระทํา  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   

ก.พ.  ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน 

แลวเห็นวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน

ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  ดังนั้น  การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง

ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม  ซ่ึงเปนการอันพึงทํา  เพราะนําประโยชนใหเกิดแก

สวนรวมและตนเอง  และศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน  เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง  

ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 

อนึ่ง  มาตรา  ๒๘๐  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ

จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม

ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙   

ดังนั้น  บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวย 

ความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 

ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ๙   ประการ 

ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้ 



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน

ทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  อันผูตรวจการ
แผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  เพื่อใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน   และดํารงตนต้ังมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน  นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  ฉบับนี้   
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด  

ราชการพลเรือน 



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายความวา  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ   
“ของขวัญ”  หมายความวา  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม   

หมวด  ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา   และไมกระทําการเลี่ยงประมวล  

จริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการ  

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 

การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน   

การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน  (หากมี)  ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลัน   

ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง  หรือผูบังคับ 

บัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน   

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐ  

และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีที่การดํารง

ตําแหนงนั้น ๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทาํใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง  การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  การเปนนายหนา  

และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย   



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้  
หรือมีการเสนอเรื่อง  ซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน 
การกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู  ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย  จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน   
หรือของขาราชการอื่น  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  เย่ียงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน   ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน  
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ  ในกรณีที่ส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง   
เพื่อใหผูส่ังพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  และยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติ  เหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนญาติพี่นอง  พรรคพวก 

เพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณสวนตัว  มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  หรือปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของ  

ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 



หนา   ๗๗ 
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(๓) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิด

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน   

แลวแจงใหผูบังคับบญัชา  หัวหนาสวนราชการ  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบั ติหนาที่ที่ รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ

เปนหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวม 

กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชนของทางราชการ

และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่   

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอย

ตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอื่นเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ 

แทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ 

ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือเปนการใหตาม

ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการที่เปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

(๓) ไมเสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  

ในกรณีมีขอสงสัย  หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณา  และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา  หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย  ตองทําเร่ืองเสนอใหหัวหนา 
สวนราชการพิจารณา  และสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป 

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ   
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น  และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน 

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด  หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน  หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน  เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน  หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย  
กฎ  หรือขอบังคับ  ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน   สรางภาระเกินสมควรแก  
ประชาชน  หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  
ดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  เปนกลางทางการเมือง  ใหบริการ  
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง  โดยไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาที่  หรือดําเนินการอื่น  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคล  ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคติ  และ 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ   
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อ 
ทางศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแต 
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น  เพื่อขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป 



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา   การบรรยาย  หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา   

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง  พรรคพวก  เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด

และรวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่  
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น  อันไมใชการปฏิบัติหนาที่  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น  ไมอนุญาต  หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย  
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการดังกลาว 
หรือไดรับการรองขอ 

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให  ดวยความประหยัด  
คุมคา  ไมฟุมเฟอย 

(๓) ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่  ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด   

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 



หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช 
ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  และ 
พระรัชทายาทไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 

ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ของราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่อง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม  โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูอยู  
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน  
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถ   
และขยันขันแข็ง  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ   
หรือราชการโดยรวม 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
องคกรคุมครองจริยธรรม 

 

 

ขอ ๑๓ ก.พ.  มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ  
จริงจัง  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 



หนา   ๘๑ 
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(๒) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(๓) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย างตรงไปตรงมามิให  
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๔) เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมใหเปนที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการ   
และประชาชน 

(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการ  ผูบังคับบัญชา  และขาราชการ 
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 

(๖) ติดตาม  สอดสองการใชบังคับ  และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีการ 
ฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด  ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 

(๗) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน   เพื่อใหการปฏิบั ติตามคานิยมหลักสําหรับ   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 
อยางจริงจัง  มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการ
จริยธรรม  และขาราชการทั้งปวง  และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี  และผูตรวจการ
แผนดิน  แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป  

และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏบิัติตอไป 

(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกส่ีป 

(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๔ ให  ก.พ.  โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสวนราชการข้ึน  เพื่อควบคุม  กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมี 

ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.พ.   
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(๒) กรรมการผู ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเอง 
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ  
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น  ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา 
สวนราชการรวมกันเสนอ 

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  และเปนผูมีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของ 

สวนราชการนั้น   
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ  ในกรณีที่มีขอสงสัย

หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม  ใหสงเร่ืองใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ  
เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให  ก.พ.  โดยพลัน  ถา  ก.พ.  มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  รับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๔) สงเร่ืองให  ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม   
ของสวนราชการ 

(๖) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให  

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ   

ตอ  ก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ

หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 



หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ  ก.พ. 

(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาใชบังคับ 

ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหารสวนราชการต้ังแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  

ประเภทอํานวยการ  หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใต

บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย   

มีผลงานและความรูความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ของสวนราชการ 

(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกล่ันแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสวนราชการต้ังแตประเภท

อํานวยการขึ้นไป  ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการผูถูก

กลาวหานั้นไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังแตงต้ัง  โยกยาย  เลื่อนเงินเดือน   แตงต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการดําเนินการใดที่เปน

ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น  จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว   

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๔) ติดตามสอดสองใหข าราชการในสวนราชการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

อยางเครงครัด 

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย  ก.พ.  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  คําแนะนําของ

ผูตรวจการแผนดิน  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด  และหัวหนาสวนราชการไมเห็น

พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น  ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให  

ก.พ.  วินิจฉัยได  เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 



หนา   ๘๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ  ก.พ. 

(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ใหจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในทุกสวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนา 
สวนราชการ  มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซ่ึงมีความเปนอิสระ  โดยมีขาราชการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปเปนหัวหนากลุม  และมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี  และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา  
ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  หรือตามที่เห็นสมควร
ก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   

ใหนําความในขอ  ๑๖  (๒)  มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย  โดยอนุโลม  
โดยให  ก.พ.  เปนผูใหความเห็นชอบ 

(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ  

คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ 
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

 

ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แลวแตกรณี   
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ขอ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม  ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย  วากลาว

ตักเตือน  ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือส่ังใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร   

ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  และ  ก.พ.  สงเสริมจริยธรรม

ขาราชการ  โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงต้ัง   เลื่อนเงินเดือน   ยายหรือโอนขาราชการ   ใหใชพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม  จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล

จริยธรรม  จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน  รวมทั้งจัดใหมี

กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร  และขาราชการอยางสม่ําเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 

(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด 

(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่ เปนอุปสรรคตอการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 

(๘) เผยแพรใหประชาชน  ผูเปนคูสมรส  ญาติ  พี่นอง  พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ  เพื่อไมทําการอันเปนการ

สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด  ขาราชการอาจเสนอเรื่อง  

ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ

คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได  ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  

แลวแตกรณี  คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเร่ืองให  ก.พ.  วินิจฉัย 

ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา

จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 
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ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเร่ืองใดโดยดวน  หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ  และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน  ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร   
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  หากไมมีคําวินิจฉัยในเร่ืองที่เปน
ปญหามากอน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ  ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของขาราชการ 
ที่สรางความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม  ใหสงเร่ือง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ  ก.พ.ทราบ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิด 
ทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรม  
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ  ให  ก.พ.  จัดใหมี   
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข  
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให  ก.พ.  รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ  หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม  คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหนาสวนราชการ  และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง   
และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหนึ่งป 
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คุณธรรม”  หมายความวา  ส่ิงที่มีคุณคา  มีประโยชน  เปนความดีงาม  เปนมโนธรรม  เปน

เคร่ืองประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว  กลัวบาป  ใฝความดี  เปนเคร่ืองกระตุนผลักดันใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบ  เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน  และเปนส่ิงที่ตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพื่อให
เกิดข้ึนและเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย 

“จริยธรรม”  หมายความวา  กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ  ซ่ึงกําหนดไวสําหรับ
สังคม  เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงดงาม  ความสงบรมเย็นเปนสุข  ความรักสามัคคี  ความ
อบอุน  มั่นคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ”  

ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง   
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนรองประธาน

กรรมการคนที่สาม 
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(๕) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนกรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เปนกรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปนกรรมการ 
(๙) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคล  ซ่ึงมีความรู

ความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษเกี่ยวกับงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เปนกรรมการ 
ใหปลัดกระทรวงวฒันธรรมแตงต้ังขาราชการในกระทรวงวัฒนธรรม  เปนเลขานุการหนึ่งคน  

และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับแตงต้ัง 

อีกได 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่ไดมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น  อยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ 
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม   หาก 
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง  เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทย 
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๓) เสนอแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

อนุมัติ 
(๔) ประสานนโยบายและแผน  เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของภาคสวน

ตาง  ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตาง  ๆ  ในการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอตอคณะกรรมการ 
(๖) กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติเพื่อใหประชาชน 

และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู   
(๘) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลที่

เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย างหนึ่ งอย างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๐) ดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๙ ในการดําเนินการตามระเบียบนี้  คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายใหสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามระเบียบนี้ก็ได 

ขอ ๑๐ ใหนําความในขอ  ๗  มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ  

โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ 
(๒) สงเสริม  จัดทําและประสานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรมในสังคมไทย

รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ 
(๓) สนับสนุนการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา

เครือขายองคกรที่เกี่ยวของ 
(๔) ประสาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  แผน  แผนงานและโครงการที่

เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำต ิ (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผน่ดนิ  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๔  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการศาสนาคนหนึง่  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”   

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๑ ให้กรมการศาสนาท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  โดยมีอ านาจหนา้ที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ 
(๒) ส่งเสริม  จัดท าและประสานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(๓) สนับสนุนการฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งสนบัสนุนการพัฒนาเครือข่ายองคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ประสาน  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  แผน  แผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๑



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 
 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้น การที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการซึ่งต้องมีจิตสำนึกในหน้าที่ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนด
ทิศทางกำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำจรรยาข้าราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มี  
ความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
   ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน 
   1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่า
    ประโยชน์ส่วนตน 
   ๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทำไปแล้ว 
   ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
    จนงานสำเร็จถูกต้องตามมาตรฐานของงาน 
   ๑.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
   ๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
   ๑.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
    ราชการ 
 
 
 

ข้อ 2 ... 
 



-2- 
 

  ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย  
    และกรอบนโยบาย 
   ๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน 
   ๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง 
    ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดำรงชีวิตส่วนตน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    ในองค์กรทุกรูปแบบ 
   ๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรือความก้าวหน้า 
    ของตนเอง 
   ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
     ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการ
      ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ 
      ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 
     ๓.2 ไม่กระทำการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
     ๓.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์  
      และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
     ๔.1 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
     ๔.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของ 
      ภาครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน 
      ที่ได้กำหนดไว้ตามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง 
      และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
     4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ 
      ให้ตนเองหรือผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ 
     4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ 
 ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา  
   และมีคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง  
   และเป็นธรรม 
  5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
   ศักยภาพการทำงานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์กร
   และวิชาชีพ 
  ๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่ีไม่ชอบธรรมที่เป็น 
   อุปสรรคต่อการบริการประชาชน 
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  ๕.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ 
   ต่อส่วนรวม 
  5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติ
   ราชการ 
 ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมนำคำสอน 
   ทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม
   กับฐานะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
  6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้ สติปัญญา 
   คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต 
  6.3 การดำเนินการใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ  
   มาพิจารณาให้เชื่อมโยงอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์
   ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
  7.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
  7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
  7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
  7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
  7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
  7.11 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

  กลไกการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๑ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโดยกำหนดนโยบาย

และจัดทำแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ 
 ข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติ และยืนยันว่า 

จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อ ๔ ให้หน่วยงานจัดอบรมส่ งเสริมความรู้ เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่าง ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 
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 ข้อ ๕ คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา เพ่ือประกาศ 
ยกย่องเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 ข้อ ๖ ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้รางวัล การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษสำหรับ
ผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการที่เป็นการกระทำผิดวินัย 

 ทั้งนี้ ให้ข้าราชการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดวินัย  
ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนหรือนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา 
หากเป็นความผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย อนึ่ง ให้พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2560 



 
 
 

สำเนา 
 

 

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 829/๒๕62 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
 กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือเป็นคณะอำนวยการกลาง
ในการบริหารจัดการ สั่งการ และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) โดยบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมโยงกับแผนงานอื่น ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็น
กระทรวงคุณธรรม ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1294/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

  เพ่ือให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะของหน่วยงาน เข้าร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560-2564) อย่างครอบคลุม จึงให้ยกเลิกคำสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1294/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

 1. องค์ประกอบ 
 1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
 1.2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ รองประธาน 
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 1.3 อธิบดีกรมการแพทย์ อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.4 อธิบดีกรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.5 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
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 1.6 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.7 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.8 อธิบดีกรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.9 อธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.10 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 
 หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.11 อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก อนุกรรมการ 
 หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  
 1.12 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการ 
 หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.13 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อนุกรรมการ 
 หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.14 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อนุกรรมการ 
 หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.15 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อนุกรรมการ 
 หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.16 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ 
 หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.17 ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อนุกรรมการ 
 (องค์การมหาชน) หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.18 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม อนุกรรมการ 
 หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย  
 1.19 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อนุกรรมการ 
 กระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 1.20 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อนุกรรมการ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขานุการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 2. หน้าที่และอำนาจ 
  2.1 เป็นคณะอำนวยการกลางในการบริหารจัดการ สั่งการ และขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม 

2.3 กำกับ ... 
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  2.3 กำกับติดตาม การประเมินผลตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
  2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) เสนอคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
  2.5 ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรม  
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และกำกับติดตามผลการดำเนินการ 
  2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) และจัดส่งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  2.7 ดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
   ลงชื่อ     สุขุม  กาญจนพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุขุม  กาญจนพิมาย) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำเนาถูกต้อง 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 

 



 
 
 

สำเนา 
 

 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 2231/๒๕62 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  
และได้แก้ไขคำสั่งดังกล่าว เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 3585/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 542/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น 

  เพ่ือให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่   
มีการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมอย่างครอบคลุม จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 3585/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ 542/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 

1. องคป์ระกอบ 
 1.1 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน 
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 1.2 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รองประธาน 
 1.3 ผู้อำนวยการกองกลาง หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.4 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.5 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.6 ผู้อำนวยการกองการพยาบาล หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.7 ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.8 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.9 ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.10 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้แทน คณะทำงาน 

     
1.11 ผู้อำนวยการ ... 
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 1.11 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.12 ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ คณะทำงาน 
 หรือผู้แทน  
 1.13 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.14 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทำงาน 
 หรือผู้แทน  
 1.15 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.16 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน 
 หรือผู้แทน  
 1.17 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.18 ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม คณะทำงาน 
 หรือผู้แทน  
 1.19 ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.20 หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.21 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิม คณะทำงาน 
 เพ่ือชาวชนบท หรือผู้แทน  
 1.22 ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.23 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย คณะทำงาน 
 หรือผู้แทน  
 1.24 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย คณะทำงาน 
 หรือผู้แทน  
 1.25 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.26 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.27 ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะทำงาน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
 ประจำกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน  
 1.28 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะทำงาน 
 กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน  
 1.29 ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ  คณะทำงาน 
 โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ หรือผู้แทน  
 1.30 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ คณะทำงาน 
 กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน  
 1.31 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน คณะทำงาน 
 1.32 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คณะทำงาน 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ 
 1.33 นายพศวีร์ วัชรบุตร คณะทำงาน 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

1.34 นายรณรงค์ ... 
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 1.34 นายรณรงค์ หาญศึก คณะทำงาน 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

 2. หน้าที่และอำนาจ 
  2.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
  2.2 จัดทำและดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1  
(พ.ศ. 2560-2564) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2.3 ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรม  
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และกำกับติดตามผลการดำเนินการ 
  2.4 ดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่ 24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
   ลงชื่อ     สุขุม  กาญจนพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุขุม  กาญจนพิมาย) 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำเนาถูกต้อง 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข  

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  โทรศัพท ์0 2590 1330  

ที ่สธ ๐217.02/   วันที ่       

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่    /      และขอเชิญประชุม ฯ 

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องเดิม 
 1. กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และกำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1๖ กันยายน 256๒  
เพ่ือจัดส่งไปยังกรมการศาสนา 
 2. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 829/2562  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 

 ข้อพิจารณา 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560 -2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)  
ครั้งที ่     /           ในวันที่                         เวลา                           น. ณ ห้องประชุม  
ชั้น 8 อาคาร 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

 ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
 1. อนุมัติให้จัดการประชุม ฯ 
 2. ลงนามในหนังสือเชิญประชุม ฯ 

 
 
 
 
 

 

อนุมัติ / ลงนามแล้ว 
 
 

(                               ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(                                 ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข  
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564)  

ครั้งที ่    /      . 
วันที ่              เวลา                         น.  

ณ ห้องประชุม                  ชั้น         อาคาร       . 
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

----------------------------- 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
ครั้งที่      /           เมื่อวันที่                     . 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1   
 3.2   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1   
 4.2   
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

--------------------------------- 
 
 
หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เอกสารหมายเลข 1 



(                                   ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1330         . 

ที ่ สธ ๐217.02/    วันที ่            

เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่    /       

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่      /        ในวันที่                     เวลา                     น. ณ ห้องประชุม 
                 ชั้น     อาคาร     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่าน ให้ เกียรติ  
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที ่     /        ในวันที่  
เวลา                     น. ณ ห้องประชุม                 ชั้น     อาคาร     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ เกียรติ เป็นประธานการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย  
จักเป็นพระคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(                                   ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1330  

ที ่ สธ ๐217.02/    วันที ่            

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่     /     

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (                                      ) 

 ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่      /        ในวันที่                     เวลา                     น. ณ ห้องประชุม 
                 ชั้น     อาคาร     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วม 
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที ่     /        ในวันที่  
เวลา                     น. ณ ห้องประชุม                 ชั้น     อาคาร     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(                                          ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ  โทรศัพท ์๐ ๒๕๙0 1330  

ที ่ สธ ๐217.02/ว     วันที ่            

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่     /      

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

 ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ครั้งที ่     /        ในวันที่                     เวลา                     น. ณ ห้องประชุม                     ชั้น  
อาคาร        ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่       /         ในวันที่                         เวลา              น.  
ณ ห้องประชุม                       ชั้น     อาคาร     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด 
ตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  ขอได้โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม ฯ ตามลิงก์ย่อ 
                           หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ภายในวันที่                         . 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
QR Code 



 
 
 
 
ที่ สธ 0217/ว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                           . 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่      /      

เรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม ฯ ครั้งที่      /      จำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ครั้งที ่     /        ในวันที่                     เวลา                     น. ณ ห้องประชุม                     ชั้น  
อาคาร        ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่       /         ในวันที่                         เวลา              น.  
ณ ห้องประชุม                       ชั้น     อาคาร     ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด 
ตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  ขอได้โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม ฯ ตามลิงก์ย่อ 
                           หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ภายในวันที่                         . 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(                                          ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท ์0 2590 1330 
โทรสาร 0 2590 1330 

 
QR Code 



รายช่ือแนบท้าย 
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว          ลงวันที่           
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที ่      /      
 
1. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
3. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
4. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
6. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
7. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 

 



  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330  

ที ่สธ ๐217.02/   วันที ่   

เรื่อง ขออนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่    /    

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

 ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่      /        ในวันที่                 เวลา          น. 
ณ ห้องประชุม                     ชั้น      อาคาร             ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.             นั้น 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การจัดประชุม ฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เห็นควรขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.            โครงการ  
แผนงาน :                           โครงการ :                                                  (                                 ) 
กิจกรรม :                                        (                   ) กิจกรรมย่อย :                           (      ) 
ศูนย์ต้นทุน                  . 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อนุมัติ / เบิกจ่ายได้ 
 
 
 

(                                    ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(                                       ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 



(                                       ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330  

ที ่สธ ๐217.02/    วันที ่   

เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ     
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่      /        ในวันที่                 เวลา          น. 
ณ ห้องประชุม                     ชั้น      อาคาร                ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
โครงการ                   แผนงาน :                           โครงการ :                                   (             ) 
กิจกรรม :                                        (                   ) กิจกรรมย่อย :                           (      ) 
ศูนย์ต้นทุน                  นั้น 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการ เป็นจำนวนเงิน          บาท  
(                             ) เพ่ือใช้ในการจัดการประชุม ฯ ข้างต้น โดยมอบหมายให้   
เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้ 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
     1. อนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการ เป็นจำนวนเงิน           บาท (                                       ) 
     ๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน 
     3. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง 
 
  
 
 
 
        อนุมัติ ตามข้อ 1 
        ลงนาม ตามข้อ 2-3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(                                    ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท ์0 2590 1330  

ที ่สธ ๐217.02/   วันที ่          
เรื่อง ส่งสัญญายืมเงินทดรองราชการ    

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง 

 ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที ่    /         ในวันที่                 เวลา          น. ณ ห้องประชุม  
ชั้น      อาคาร          ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการ 
เพ่ือใช้ในการจัดประชุม ฯ ข้างต้น เป็นจำนวนเงิน          บาท (                             ) โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
โครงการ                             แผนงาน :                                    โครงการ :   
(                             ) กิจกรรม :                             (                   ) กิจกรรมย่อย :  
(      ) ศูนย์ต้นทุน                  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมอบหมายให้  
เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(                                    ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



แบบ  8500

ย่ืนต่อ  ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง

00
(ตัวอักษร) หน่ึงพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน รวมเงิน (บาท) 00

ลำยมือชื่อ............................................................ผู้ยืม                                                            วันที.่............................

ลำยมือชื่อ............................................................ผู้รับรองลำยเซ็น

เสนอ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                    
(.............................................)

ลงชื่อ................................................. วันที.่............................ 

อนมุัติใหย้ืมตำมเง่ือนไขข้ำงต้นได้ จ ำนวนเงิน.................บำท (.........................................)

ลงชื่อผู้อนมุัติ..................................... วันที.่............................ 

ลงชื่อ................................................ผู้รับเงิน วันที.่............................  

            ได้รับเงินยืม จ ำนวนเงิน .............. บำท (..................................) ไว้เปน็กำรถูกต้องแล้ว    

ได้ตรวจสอบแล้ว เหน็สมควรอนมุัติใหย้ืมตำมใบยืมฉบบันี้ได้ จ ำนวนเงิน..............บำท 

ค าอนุมัติ

ใบรับเงิน

           สัญญายืมเงิน

        ข้ำพเจำ้ ............................................ ต ำแหนง่ .......................................... สังกัดศูนย์ปฏบิติักำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข มีควำมประสงค์ขอยืมเงินทดรองรำชกำรจำกกองบริหำรกำรคลัง เพือ่เปน็ค่ำใช้จำ่ย
ในกำรจดักำรประชุมคณะอนกุรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสำธำรณสุข ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข
 ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2560-2564) คร้ังที ่........../............. ในวันที ่........................ เวลำ ..................... น. 
ณ หอ้งประชุม............................... ชั้น ........ อำคำร ......... ตึกส ำนกังำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

       ข้ำพเจำ้ขอสัญญำว่ำจะปฏบิติัตำมระเบยีบของทำงรำชกำรทุกประกำร และจะน ำใบส ำคัญค่ำใช้จำ่ยทีถู่กต้อง 
พร้อมทัง้เงินเหลือจำ่ย (ถ้ำม)ี ส่งใช้ภำยในก ำหนดไว้ในระเบยีบกำรเบกิจำ่ยจำกคลัง คือ ภำยใน 15 วัน นบัแต่วันทีไ่ด้รับ
เงินยืมนี้ ถ้ำข้ำพเจำ้ไม่ส่งตำมก ำหนด ข้ำพเจำ้ยินยอมใหห้กัเงินเดือน ค่ำจำ้ง เบีย้หวัด บ ำเหนจ็ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใด
ทีข่้ำพเจำ้จะพึงได้รับจำกทำงรำชกำรใช้จ ำนวนเงินทีย่ืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

เลขที่.........................
วันครบก ำหนด
.................................

       ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

(........................................)
.......................................................

(.....................................) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



หมายเหตุ       (1)   ยื่นต่อ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  หัวหน้ำกองคลัง  หัวหน้ำแผนกคลัง หรือต ำแหน่งอื่นใดทีป่ฏิบัติงำน
                          เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี

     (2)    ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรทีจ่่ำยเงินยืม
     (3)    ระบุวัตถุประสงค์ทีจ่ะน ำเงินยืมไปใช้จ่ำย
     (4)    เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

เงินสด หรือ
ใบส าคัญ

ด้านหลัง
รายการส่งใช้เงินยืม
รายการส่งใช้

คร้ังท่ี วัน เดือน ปี
จ านวนเงิน คงค้าง

ลายมือช่ือผู้รับ ใบรับเลขท่ี



ล าดับ ค่าเช่า ค่า
ท่ี ท่ีพัก รถ รถไฟ เคร่ืองบิน รถรับจ้าง น้ ามัน

ปรับอากาศ
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  (...........คน x 35 บำท x 1 มื้อ)  

รวมเงิน -         - - - - - - -      

รวมท้ังส้ิน (ตัวอักษร)  ศูนย์บำทถ้วน
(ยืมในกรณีอื่นระบโุดยละเอียด)

ค าช้ีแจง    1. ค่ำเบี้ยเล้ียงและค่ำเช่ำที่พกัใหร้ะบอุัตรำวนัละ และจ ำนวนวนัที่ขอเบกิของแต่ละบคุคลในช่องหมำยเหตุ  
               2. ใหผู้้มีสิทธแิต่ละคนเปน็ผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวนัเดือนปทีี่ได้รับเงิน กรณีเปน็กำรรับจำกเงินยืมใหร้ะบวุนัที่ที่ได้รับจำกเงินเดือน
               3. ผู้จ่ำยเงิน หมำยถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนั้นใหแ้ก่ผู้เดินทำงแต่ละคนเปน็ผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน

ค่าวิทยากร
ค่าเบ้ีย
เล้ียง

ค่าพาหนะ
รวมเงิน หมายเหตุ

ณ ห้องประชุม............................ ช้ัน...........อาคาร............ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

          ....................................................................... ผู้ประมำณกำร
(...............................................)

.............................................................

ประมาณการยืมเงินประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) คร้ังท่ี ........../.....................

ข้าพเจ้า..............................ได้รับอนุมัติจัดการประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ท่ี สธ 0217.02/................ ลงวันท่ี ...........................

วันท่ี .............................. เวลา ............................. น.

รายการ ต าแหน่ง



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่       /            . 

ในวันที ่               เวลา                 น. 
ณ ห้องประชุม                ชั้น        อาคาร        ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

ลำดับ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

หน่วยงาน 
ลายมือชื่อ 

            .(วัน เดือน ปี) 
              น. (เวลา) 

1  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

     

กรม ............................. 
     
     

กรม ............................. 
     
     

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  โทรศัพท ์0 2590 1330  

ที ่สธ ๐217.02/   วันที ่   

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่        /           และขอเชิญประชุม ฯ 

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องเดิม 
 1. กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และกำหนดระยะเวลา 
การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1๖ กันยายน 256๒ เพื่อจัดส่งไปยังกรมการศาสนา 
 2. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รายละเอียดตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2231/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ข้อพิจารณา 
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่      /        ในวันที่                     เวลา                     น.  
ณ ห้องประชุม                     ชั้น           อาคาร          ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
 1. อนุมัติให้จัดการประชุม ฯ 
 2. ลงนามในหนังสือเชิญประชุม ฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

อนุมัติ / ลงนามแล้ว 
 
 

(                            ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(                              ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ครั้งที ่    /      . 

วันที ่              เวลา                         น.  
ณ ห้องประชุม                  ชั้น         อาคาร       . 

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
----------------------------- 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
ครั้งที่      /           เมื่อวันที่                     . 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1   
 3.2   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 4.1   
 4.2   
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

--------------------------------- 
 
 
หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เอกสารหมายเลข 1 



(                                      ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1330  

ที ่ สธ ๐217.02/   วันที ่            

เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่       /  

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (                                ) 

 ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที ่     /  
ในวันที่                     เวลา                     น. ณ ห้องประชุม                            ชั้น       อาคาร          
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธาน 
การประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งที ่     /        ในวันที่                     เวลา                     น. ณ ห้องประชุม                     ชั้น  
อาคาร        ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้เกียรตเิป็นประธานการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(                                   ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

     

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1867  

ที ่ สธ ๐217.02/ว   วันที ่            

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่      /        

เรียน ผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม / 
 หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี 

 ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที ่     /  
ในวันที่                     เวลา                     น. ณ ห้องประชุม                            ชั้น       อาคาร          
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่ านหรือผู้แทน  
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที ่     /        ในวันที่                     เวลา                     น. ณ ห้องประชุม  
ชั้น          อาคาร        ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ  
ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามลิงก์ย่อ                           หรือตามรหัสคิวอาร์ 
(QR Code) ภายในวันที่                         . 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
QR Code 



  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330  

ที ่สธ ๐217.02/   วันที ่   

เรื่อง ขออนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่      / 

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

 ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งที ่     /        ในวันที่                 เวลา          น. ณ ห้องประชุม                     ชั้น      อาคาร  
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.             นั้น 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การจัดประชุม ฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เห็นควรขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.            โครงการ  
แผนงาน :                           โครงการ :                                                  (                                 ) 
กิจกรรม :                                        (                   ) กิจกรรมย่อย :                           (      ) 
ศูนย์ต้นทุน                  . 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ 
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อนุมัติ / เบิกจ่ายได้ 
 
 
 

(                                    ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(                                       ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 



(                                       ) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330  

ที ่สธ ๐217.02/    วันที ่   

เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ     
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งที ่     /        ในวันที่                 เวลา          น. ณ ห้องประชุม                     ชั้น      อาคาร  
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.            โครงการ  
แผนงาน :                           โครงการ :                                                  (                                 ) 
กิจกรรม :                                        (                   ) กิจกรรมย่อย :                           (      ) 
ศูนย์ต้นทุน                  นั้น 

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการ เป็นจำนวนเงิน          บาท  
(                             ) เพ่ือใช้ในการจัดการประชุม ฯ ข้างต้น โดยมอบหมายให้   
เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
     1. อนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการ เป็นจำนวนเงิน           บาท (                                       ) 
     ๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน 
     3. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง 
 
  
 
 
 
        อนุมัติ ตามข้อ 1 
        ลงนาม ตามข้อ 2-3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(                                    ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท ์0 2590 1330  

ที ่สธ ๐217.02/   วันที ่          
เรื่อง ส่งสัญญายืมเงินทดรองราชการ    

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง 

 ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้จัดการประชุม
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที ่    /  
ในวันที่                  เวลา          น. ณ ห้องประชุม                     ชั้น      อาคาร          ตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการ 
เพ่ือใช้ในการจัดประชุม ฯ ข้างต้น เป็นจำนวนเงิน          บาท (                             ) โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
โครงการ                             แผนงาน :                                    โครงการ :   
(                             ) กิจกรรม :                             (                   ) กิจกรรมย่อย :  
(      ) ศูนย์ต้นทุน                  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมอบหมายให้  
เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(                                    ) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 



แบบ  8500

ย่ืนต่อ  ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง

00
(ตัวอักษร) หน่ึงพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน รวมเงิน (บาท) 00

ลำยมือชื่อ............................................................ผู้ยืม                                                            วันที.่............................

ลำยมือชื่อ............................................................ผู้รับรองลำยเซ็น

เสนอ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                    
(.............................................)

ลงชื่อ................................................. วันที.่............................ 

อนมุัติใหย้ืมตำมเง่ือนไขข้ำงต้นได้ จ ำนวนเงิน.................บำท (.........................................)

ลงชื่อผู้อนมุัติ..................................... วันที.่............................ 

ลงชื่อ................................................ผู้รับเงิน วันที.่............................  

            ได้รับเงินยืม จ ำนวนเงิน .............. บำท (..................................) ไว้เปน็กำรถูกต้องแล้ว    

ได้ตรวจสอบแล้ว เหน็สมควรอนมุัติใหย้ืมตำมใบยืมฉบบันี้ได้ จ ำนวนเงิน..............บำท 

ค าอนุมัติ

ใบรับเงิน

           สัญญายืมเงิน

        ข้ำพเจำ้ ............................................ ต ำแหนง่ .......................................... สังกัดศูนย์ปฏบิติักำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข มีควำมประสงค์ขอยืมเงินทดรองรำชกำรจำกกองบริหำรกำรคลัง เพือ่เปน็ค่ำใช้จำ่ย
ในกำรจดักำรประชุมคณะท ำงำนจดัท ำและขับเคล่ือนแผนปฏบิติักำรส่งเสริมคุณธรรม ส ำนกังำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
คร้ังที ่........../............. ในวันที ่........................ เวลำ ..................... น. ณ หอ้งประชุม............................... 
ชั้น ........ อำคำร ......... ตึกส ำนกังำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

       ข้ำพเจำ้ขอสัญญำว่ำจะปฏบิติัตำมระเบยีบของทำงรำชกำรทุกประกำร และจะน ำใบส ำคัญค่ำใช้จำ่ยทีถู่กต้อง 
พร้อมทัง้เงินเหลือจำ่ย (ถ้ำม)ี ส่งใช้ภำยในก ำหนดไว้ในระเบยีบกำรเบกิจำ่ยจำกคลัง คือ ภำยใน 15 วัน นบัแต่วันทีไ่ด้รับ
เงินยืมนี้ ถ้ำข้ำพเจำ้ไม่ส่งตำมก ำหนด ข้ำพเจำ้ยินยอมใหห้กัเงินเดือน ค่ำจำ้ง เบีย้หวัด บ ำเหนจ็ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใด
ทีข่้ำพเจำ้จะพึงได้รับจำกทำงรำชกำรใช้จ ำนวนเงินทีย่ืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

เลขที่.........................
วันครบก ำหนด
.................................

       ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

(........................................)
.......................................................

(.....................................) 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



หมายเหตุ       (1)   ยื่นต่อ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  หัวหน้ำกองคลัง  หัวหน้ำแผนกคลัง หรือต ำแหน่งอื่นใดทีป่ฏิบัติงำน
                          เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี

     (2)    ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรทีจ่่ำยเงินยืม
     (3)    ระบุวัตถุประสงค์ทีจ่ะน ำเงินยืมไปใช้จ่ำย
     (4)    เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ

เงินสด หรือ
ใบส าคัญ

ด้านหลัง
รายการส่งใช้เงินยืม
รายการส่งใช้

คร้ังท่ี วัน เดือน ปี
จ านวนเงิน คงค้าง

ลายมือช่ือผู้รับ ใบรับเลขท่ี



ล าดับ ค่าเช่า ค่า
ท่ี ท่ีพัก รถ รถไฟ เคร่ืองบิน รถรับจ้าง น้ ามัน

ปรับอากาศ
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  (...........คน x 35 บำท x 1 มื้อ)  

รวมเงิน -         - - - - - - -      

รวมท้ังส้ิน (ตัวอักษร)  ศูนย์บำทถ้วน
(ยืมในกรณีอื่นระบโุดยละเอียด)

ค าช้ีแจง    1. ค่ำเบี้ยเล้ียงและค่ำเช่ำที่พกัใหร้ะบอุัตรำวนัละ และจ ำนวนวนัที่ขอเบกิของแต่ละบคุคลในช่องหมำยเหตุ  
               2. ใหผู้้มีสิทธแิต่ละคนเปน็ผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวนัเดือนปทีี่ได้รับเงิน กรณีเปน็กำรรับจำกเงินยืมใหร้ะบวุนัที่ที่ได้รับจำกเงินเดือน
               3. ผู้จ่ำยเงิน หมำยถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนั้นใหแ้ก่ผู้เดินทำงแต่ละคนเปน็ผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน

ค่าวิทยากร
ค่าเบ้ีย
เล้ียง

ค่าพาหนะ
รวมเงิน หมายเหตุ

ณ ห้องประชุม............................ ช้ัน...........อาคาร............ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

          ....................................................................... ผู้ประมำณกำร
(...............................................)

.............................................................

ประมาณการยืมเงินประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คร้ังท่ี ........../.....................

ข้าพเจ้า..............................ได้รับอนุมัติจัดการประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ท่ี สธ 0217.02/................ ลงวันท่ี ...........................

วันท่ี .............................. เวลา ............................. น.

รายการ ต าแหน่ง



ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่       /            . 

ในวันที ่               เวลา                 น. 
ณ ห้องประชุม                ชั้น        อาคาร        ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

ลำดับ 
 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

หน่วยงาน 
ลายมือชื่อ 

            .(วัน เดือน ปี) 
              น. (เวลา) 

1  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

     
กอง ............................. 

     
     
     

กอง ............................. 
     
     
     

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
     
     
     

 



ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th

moph.moral@gmail.com

0 2590 1330



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  6 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการ 
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการ 
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบตุร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  6  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  6  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  6  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

 





คูมือการปฏบิัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 

   

เรื่อง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 





คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 1 ของ 17 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

คำนำ 

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขใหมีความตอเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นำสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 
(ดานสาธารณสุข) ท่ีตองการพัฒนาประเทศไทยและคนไทยในชาติใหสมดุลท้ังทางวัตถุและจิตใจควบคูกันไป 
โดยให “คุณธรรมนำการพัฒนา” สราง “สังคมคุณธรรม และองคกรคุณธรรม” ท้ังนี้ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
ไดขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
เพ่ือเปนกลไกสำคัญท่ีจะชวยใหแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข  ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
บรรลุวัตถุประสงค หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลดักะรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภมิูภาค เกิดการพัฒนา
คุณธรรมอยางตอเนื่องเปนลำดับ จนเปนองคกรคุณธรรมตนแบบภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2559-2564) นำสูการเปนกระทรวงคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข อยางยั่งยืน ตามหลักการ 
“ระเบิดจากขางใน”  

ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เรื่อง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อน 
ชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ใหผูรับผิดชอบหรือผูปฏิบัติงานแทนไดเรียนรูและเขาใจถึงกระบวนการ ข้ันตอน 
และรายละเอียดของการดำเนินงาน อันจะทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ศูนยปฏิบัติการตตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

พฤศจิกายน 2562 



คูมือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงาน ในสังกัดสำนกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1
วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 2 ของ 17

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

สารบัญ
บทท่ี หัวขอ  หนา 

คำนำ  1 

 สารบัญ 2 

1 บทนำ  

1.1 หลัการและเหตุผล 3 

1.2 วัตถุประสงค  4 

2 การบริหารจัดการ 

2.1 หนวยงาน 5 

2.2 ขอบเขต 6 

2.3 คำจำกัดความ 6 

3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

3.1 กระบวนงาน  9 

3.2 ขอบเขต 13 

3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 13 

4 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 15 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร  15 

4.3 ผูมีสิทธิ์เขาถึง  16 

4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล  16 

5 ภาคผนวก 

สัญลักษณท่ีใชในการจัดทำ Work Flow 17 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา ๓ ของ 17 

อกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพ่ือเปนกลไกสำคัญของรัฐ ในการขับเคลื่อนการสงเสริม
คุณธรรมสูประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยทุกภาคสวนสามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณธรรมในองคกร ชุมชนและสังคม 
เพ่ือสรางใหสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม ประเทศชาติม่ันคง สงบสุขดวยมิติทางศาสนา ประชาชนม่ังค่ัง เขมแข็ง
ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืนสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลท่ีตองการ
พัฒนาประเทศสมดุมท้ังทางวัตุและจิตใจควบคูกันไป โดยให “คุณธรรมนำการพัฒนา” 

กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ.2560-2564) ท่ีสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) 
ซ่ึงดำเนินการตามกรอบแนวคิด บนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข 
สถานการณ นโยบายรัฐบาล โดยรวมออกแบบการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ใหดำเนินการขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมสรางระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข 
ใหเขมแข็ง ภายใตคุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืน 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตไดกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2564) สำหรับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยใหชมรมจริยธรรมแตละหนวยงานเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลดักะรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามหลักการ 
“ระเบิดจากขางใน” เกิดระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข สรางความเขมแข็ง 
ในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขอยางยั่งยืน 

ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จึงจัดทำคูมือปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
เรื่อง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ข้ึน เพ่ือใหผูรับผิดชอบงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ อันจะทำใหเกิดความรู 
ความเขาใจถึงกระบวนการข้ันตอน และรายละเอียดของการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา ๔ ของ 17 

อกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพ่ือใชเปนคูมือศึกษาเรียนรูข้ันตอนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกะรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

1.2.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏบิัติงานไดอยางมีลำกับข้ันตอน ถูกตอง เหมาะสม 
1.2.3 เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร 
1.2.4 เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 
1.2.5 เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 5 ของ 17 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

บทท่ี 2 

การบริหารจัดการ 

2.1 หนวยงาน 

 

กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

เขตสขุภาพท่ี 1-12 

สำนักงานสาธารณสขุ

จังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 

 สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ 

โรงพยาบาลชุมชน 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 6 ของ 17 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

2.2 ขอบเขต 
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
2.3 คำจำกัดความ 

2.3.1 ชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายถึง ชมรมจริยธรรมท่ีเปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค จัดตั้งข้ึนโดยมีกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 1850 หนวยงาน ครอบคลุมท้ังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง 

2.3.2 องคกรคุณธรรม หมายถึง องคกรหรือหนวยงานท่ีผูนำและสมาชิกขององคกรแสดง
เจตนารมณ และมุงม่ันท่ีจะดำเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองคกร ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามมาเปนหลักในการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมรณรงคสงเสริมคุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายตางๆ  

2.3.3 องคกรคุณธรรมตนแบบ หมายถึง องคกรคุณธรรมท่ีดำเนินการประสบความสำเร็จ 
ท้ังในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องคกร
มีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ มีองคความรูสามารถถายทอดและเปนแหลงเรียนรูใหกับองคกรตางๆ  

2.3.4 ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน 
หมายถึง ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
ของปถัดไป 

2.3.5 ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน 
หมายถึง ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
ของปถัดไป 

2.3.6 การจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายถึง จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกะรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
เพ่ือเปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากร 
ในหนวยงาน อันจะทำใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีกำหนดข้ึนรวมกัน โดยใชหลัก 3 มิติ 
คือ หลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย ภายใตวิสัยทัศน 
“เปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืน” โดยจัดทำตามแนวทางการดำเนินการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 
ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) ดังนี ้
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เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

แนวทางการดำเนินการ หลักฐาน 

๑. องคกรมีการประชุมเพ่ือประกาศเจตนารมณหรือขอตกลงของผูบริหาร 
และสมาชิกในองคกรท่ีจะขับเคลื่อนใหเปนองคกรคุณธรรมรวมกัน 
โดยผูบริหารและสมาชิกในองคกร ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป  
ประกาศเจตนารมณหรือขอตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร 

- รายงานการประชุม ฯ 
- ภาพถายการประชุม ฯ 
- เอกสารหลักฐานการประกาศ
เจตนารมณ 

๒. องคกรมีการกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาท่ีอยากแก” 
และ “ความดีท่ีอยากทำ” ท่ีสอดคลองกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา เชน การใชวัสดุสำนักงานอยางประหยัด  
มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการดวยความโปรงใส มีจิตอาสาชวยเหลือ
สังคม ฯ ล ฯ โดยผูบริหารและสมาชิกในองคกร ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 
รวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมาย อยางนอย ๓-๕ เรื่อง 

- หลักฐานการประชุมกำหนด
คุณธรรมเปาหมาย 
- เอกสารแสดงคุณธรรม
เปาหมาย 

3. องคกรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย
ในองคกร เพ่ือสงเสริมใหเกิดคุณธรรมเปาหมาย โดยมีการมอบหมาย
บุคลากรและหนวยงานผูรับผิดชอบ

- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน 
- แผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

๔. องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรม 
ท่ีกำหนดไว ตั้งแตรอยละ ๕๐ ข้ึนไป 

- แบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ระดับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕. องคกรมีการจัดระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลและจัดกิจกรรม
รณรงค แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกระดับในองคกร 
อยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แกไขการดำเนินงานสงเสริม
คุณธรรมในองคกรอยางตอเนื่อง เพ่ือนำไปสูคุณธรรมเปาหมาย 

- แบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ระดับหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
- ภาพถายกิจกรรมรณรงค 
แลกเปลีย่นเรียนรูรวมกัน 
ของสมาชิกทุกระดับในองคกร 

๖. องคกรมีกระบวนการยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทำความด ีหรือหนวยงาน - รายงานการประชุม ฯ 
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เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
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แนวทางการดำเนินการ หลักฐาน 

โครงการ กิจกรรมดีเดน ในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย 
จนเปนแบบอยางได เชน บุคคลคุณธรรม โครงการดีเดนดานคุณธรรม 
สวนงานดีเดนดานคุณธรรม ฯลฯ  

และภาพถาย 
- เกณฑการคัดเลือกบุคคล 
หนวยงาน โครงการ กิจกรรม
ดีเดน 
- ผลการคัดเลือกบุคคล 
หนวยงาน โครงการ กิจกรรม
ดีเดน 
- ภาพถายกิจกรรมการยกยอง
เชิดชู ฯ 

๗. องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรม 
ท่ีกำหนดไวเพ่ิมมากข้ึน จนเกิดผลสัมฤทธิ ์โดยมีผลสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมท่ีกำหนดไว ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป 

- แบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบตัิการสงเสริมคุณธรรม 
ระดับหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

๘. องคกรมีการเพ่ิมประเด็นคุณธรรมเปาหมาย ใน 3 มิติ คือ 
8.1 การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา 
8.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.3 วิถีวัฒนธรรม  

ท่ีเพ่ิมเติมจากเรื่องท่ีดำเนินการไปแลวโดยมีการเพ่ิมประเด็นคุณธรรม 
เปาหมาย และกิจกรรม ใน 2 หรือ 3 มิติ 

- รายงานการประชุม ฯ 
- โครงการ ฯ 
- ภาพถายกิจกรรม 

๙. องคกรมีการถอดองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรม 
เพ่ือเผยแพร และสามารถเปนแหลงเรียนรู ถายทอดขยายผล 
ไปสูองคกรอ่ืน ๆ ได 

- เอกสารองคความรู 
ของหนวยงาน 
- ภาพกิจกรรม 
การเขาศึกษาดูงาน 
จากหนวยงานภายนอก 
หรือการเปนวิทยากร 
ใหแกหนวยงานอ่ืน 
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บทท่ี 3 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

3.1 กระบวนงาน 

ลำดับ กระบวนงาน
ใชเวลา 
(PT/WR) 

ผูรับผิดชอบ

1 ๗ วัน เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

2 ๑ วัน เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม  

3 30 นาท ี เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

4 10 นาท ี หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

(๑) กลุมงานคุมครองจริยธรรมจัดทำคูมอืการขับเคล่ือน 
ชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร สวนภูมิภาค 
ประจำปงบประมาณ 

(2) กลุมงานคุมครองจริยธรรมจัดประชมุชี้แจงแนวทาง 

การขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม 

(4) หัวหนาศูนยปฏบิัติการตอตานการ

ทุจริต กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

และลงนาม 

(๓) จัดทำหนังสือแจงแนวทางขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ประจำปงบประมาณ ดังนี้ 

3.1 หนวยงานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

3.1.1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยใหเปนผูกำกับดูแล 

3.1.2 โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป 

3.1.3 สำนักเขตสุขภาพที่  1-12 เพื่อใหกำกับ ติดตาม 

การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานทุกแหงในเขตสุขภาพ 

ก 
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ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
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ลำดับ กระบวนงาน
ใชเวลา 
(PT/WR) 

ผูรับผิดชอบ

5 20 นาท ี กลุมงานบริหารทั่วไป 

6 2 วัน เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

7 5 วัน เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

8 1 วัน เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

9 หนวยงานละ 
5 นาท ี

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

10 3 วัน เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

(9) เผยแพรแผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม หนวยงานในสังกัด

สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

บนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

กระทรวงสาธารณสุข 

(7) รวบรวม ประมวลผลขอ้มลู การจดัทาํแผน 

การดาํเนินงานของชมรมจริยธรรม 

(6) ดำเนินการกำกับ ติดตาม ผลการจดัสงแผนการดำเนินงาน 

ของชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอรมและเวลาที่กำหนด 

ก 

(5) เจาหนาทีส่ารบรรณ กลุมงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดสง

หนังสือไปยังหนวยงานเปาหมาย 

(8) วิเคราะหขอมูลการจัดสงแผนการดำเนินงาน 

ของชมรมจริยธรรม 

(๑0) สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลลการดำเนินงาน 

ของชมรมจริยธรรม 

ข 



คูมือการปฏิบัตงิาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
 ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 11 ของ 17 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน 
ใชเวลา 
(PT/WR) 

ผูรับผิดชอบ 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาท ี เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

 

12  10 นาท ี หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต  

13  20 นาท ี
 
 
 

 

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

14  
 
 
 

20 นาท ี เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

15  5 วัน 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

ค 

ข 

(11) จัดทำหนังสือกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรม

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ราชการบริหาร 

สวนภูมิภาค รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ ดังนี ้

3.1 หนวยงานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

  3.1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั โดยใหเปนผูกำกับดูแล 

  3.1.2 โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป 

  3.1.3 สำนักเขตสุขภาพที่ 1-12 เพื่อใหกำกับ ติดตาม 

การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานทุกแหงในเขตสุขภาพ 

 

(12) หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการ

ทุจริต กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

และลงนาม 

(13) เจาหนาทีส่ารบรรณ กลุมงานบริหารทัว่ไป ดำเนินการจัดสง

หนังสือไปยังหนวยงานเปาหมาย 

(14) ดำเนินการกำกบั ติดตาม ผลการจัดสงแผนการดำเนินงาน 

ของชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอรมและเวลาที่กำหนด 

 

(15) รวบรวม ประมวลผลขอ้มลู การจดัทาํแผน 

การดาํเนินงานของชมรมจริยธรรม 



คูมือการปฏิบัตงิาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
 ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 12 ของ 17 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน 
ใชเวลา 
(PT/WR) 

ผูรับผิดชอบ 

16 
 

 
 
 
 
 

1 วัน เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

 

17  
 
 
 
 

หนวยงานละ  
5 นาท ี

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม  

18  3 วัน เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

19  
 
 
 
 
 
 

20 นาท ี เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง

จริยธรรม 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาท ี หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต 

ง 

(16) วิเคราะหขอมูลการจัดสงแผนการดำเนินงานของชมรม

จริยธรรม 

ค 

(๑7) เผยแพรแผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม หนวยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

บนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  

กระทรวงสาธารณสุข 

(๑8) สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลลการดำเนนิงาน 

ของชมรมจริยธรรม 

(19) จัดทำหนังสือกำกบั ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของ

หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ ดังนี้ 

3.1 หนวยงานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

  3.1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั โดยใหเปนผูกำกับดูแล 

  3.1.2 โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป 

  3.1.3 สำนักเขตสุขภาพที่ 1-12 เพื่อใหกำกับ ติดตาม 

การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานทุกแหงในเขต 

(20) หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาและลงนาม 



คูมือการปฏิบัตงิาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
 ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 13 ของ 17 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

3.2 ขอบเขต  

  เริ่มจากกลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนขมรมจริยธรรม 
โดยจัดทำหนังสือแจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงหนวยงานเปาหมายประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลท่ัวไป และสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1-12 จัดทำหนังสือกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรม 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ในประจำปงบประมาณ และเสนอหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาลงนาม 
เม่ือเจาหนาท่ีงานสารบรรณ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป ดำเนินการจัดสงหนังสือไปยังหนวยงานเปาหมายแลว 
เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการกำกับ ติดตาม รวบรวมและประมวลผลขอมูล และวิเคราะหขอมูล
การจัดสงแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม จากนั้นเผยแพรแผนการดำเนินงานของชมรมจรยิธรรม หนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค บนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข และสรุปผลจาการวิเคราะหขอมูลการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม 

3.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  3.3.1 กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ 

  3.3.2 กลุมงานคุมครองจริยธรรมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรม 

  3.3.3 กลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการ ดังนี้  

    1) จัดทำหนังสือแจงแนวทางขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ  

    2) จัดทำหนังสือกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจิรยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ 

    3) จัดทำหนังสือกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค รอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ 

    หนวยงานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 

(1.1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยใหเปนผูกำกับดูแล 

(1.2) โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป 

(1.3) สำนกังานเขตสุขภาพท่ี 1-12 เพ่ือใหกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรม 

ของหนวยงานทุกแหงในเขตสุขภาพ 

  3.3.4 หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาและลงนาม 

  3.3.5 เจาหนาท่ีงานสารบรรณ กลุมงานบริหารท่ัวไป ดำเนินการสงหนังสือไปยังหนวยงานตางๆ 



คูมือการปฏิบัตงิาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 14 ของ 17 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

3.3.6 เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการกำกับ ติดตามผลการจัดสงแผนการดำเนินงาน 
ของชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอรมและเวลาท่ีกำหนด 

3.3.7 เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรมรวบรวม ประมวลผล การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ของชมรมจรยิธรรม 

3.3.8 เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรมวิเคราะหขอมูลการจัดสงแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม 

3.3.9 เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรมเผยแพรการดำเนินงานชมรมจริยธรรม หนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.3.10 เจาหนาท่ีกลุมงานคุมครองจริยธรรมสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม 

3.3.11 หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
 ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 15 ของ 17 
 

อกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 4 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

 2. ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560 

 3. แนวทางปฏิบัตติามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) 

 4. ตัวอยางเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

  4.1 หนังสือแจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ 

  4.2 หนังสือกำกับ ติดตามแผนการดำเนินชมรมจริยธรรม ฯ รอบ 6 เดือน 

  4.3 หนังสือกำกับ ติดตามแผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม ฯ รอบ 12 เดือร 

  4.4 แบบฟอรมแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานระดับหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

  4.5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  4.6 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  4.7 คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ช่ือเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

คูมือการปฏิบัติงาน  
กระบวนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรม 
ของหนวยงานในสงักัด
สำนักงานปลัดกะรทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 

1 ป 
(ทบทวน) 

เว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม 
 

Available 



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 16 ของ 17 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

4.3 ผูมีสิทธิ์เขาถึง 

 บุคลากรในสังกัดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข บคุลากรหนวยงานภายนอก และ

บุคคลท่ัวไป 

4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 

 - ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ  



คูมือการปฏิบัติงาน 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 
 ในสังกัดสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-007 แกไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันท่ีบังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562 หนา 17 ของ 17 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มนําไปใชภ้ายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 5 
 

ภาคผนวก 
 
 

           
5.1  สัญลักษณท่ีใชในการจัดทำ Work Flow 

 
สัญลักษณ คำอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เชน การพิจารณาใหความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เปนตน 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ  
และตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่วของ 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีหลักในการใหบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุขแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
ทุกดานสอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ี โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดังนั้น การท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพจึงข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
ขาราชการซ่ึงตองมีจิตสำนึกในหนาท่ี กระทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชนสวนรวมเปน
ท่ีตั้ง ดำเนินการภายใตวิสัยทัศน “สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการกำหนด
ทิศทางกำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทำจรรยาขาราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในราชการบริหารสวนกลางและ
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงมีเจตนารมณเพ่ือใหขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมี 
ความประพฤติดี สำนึกในหนาท่ี โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชนสาธารณะเปนท่ีตั้ง เปน
ขาราชการท่ีดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกยองจากประชาชน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดกำหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ไว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
๑.๑ ไมใชตำแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 
1.๒ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดถือผลประโยชนของทางราชการมากกวา
 ประโยชนสวนตน 
๑.๓ มีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดกระทำไปแลว 
๑.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ 
 จนงานสำเร็จถูกตองตามมาตรฐานของงาน 
๑.5 ปฏิบัติหนาท่ีโดยตั้งอยูในความไมประมาท 
๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
๑.7 เปนแบบอยางท่ีดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณของหนวยงาน

ราชการ 
ขอ 2 ... 



-2- 

ขอ 2 ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง 
๒.๑ ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือความถูกตองตามหลักวิชาการ กฎหมาย 

และกรอบนโยบาย 
๒.๒ ปกปองผลประโยชนของชาติ และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชน 
๒.๓ มีความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
๒.๔ ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพล และไมใชอำนาจในทางท่ีไมถูกตอง 

ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดำรงชีวิตสวนตน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
ในองคกรทุกรูปแบบ 

๒.๕ มีสัจจะและไมสัญญาใดๆ กับบุคคลอ่ืนโดยมุงผลประโยชนหรือความกาวหนา 
 ของตนเอง 

ขอ 3 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและเสมอภาค 
๓.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ มีน้ำใจ เอ้ืออาทรและมีจิตบริการตอผูมารับบริการ

ดวยความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็วและถูกตอง โดยไมคำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ 
ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง 

๓.2 ไมกระทำการใดอันเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
๓.3 ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ 
 และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

ขอ 4 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 
๔.1 กำหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละข้ันตอน 
๔.2 ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของ 

ภาครัฐ โดยเปดเผยหลักเกณฑ ขอมูล ข้ันตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน 
ท่ีไดกำหนดไวตามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอยางท่ัวถึง 
และงายตอการเขาถึงขอมูล 

4.3 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ เพ่ือเอ้ือประโยชน 
ใหตนเองหรือผูอ่ืนหรืออันจะเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติ 

  4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสำหรับการตรวจสอบ 
ขอ 5 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๕.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา 
และมีคุณภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการ กระบวนการท่ีถูกตอง 

 และเปนธรรม 
5.2 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยใสใจและเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการทำงานของตนเอง ใสใจความกาวหนาทางวิชาการเพ่ือพัฒนาองคกร
และวิชาชีพ 

๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑท่ีไมชอบธรรมท่ีเปน 
อุปสรรคตอการบริการประชาชน 

๕.4 ... 
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๕.4 ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหภารกิจบรรลุผลและเปนประโยชน 
ตอสวนรวม 

5.5 ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนเสียรวมในการปฏิบัติ
 ราชการ 

ขอ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมนำคำสอน 

ทางศาสนาเปนแนวทางในการดำรงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสม
กับฐานะของตนและสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

6.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และมีความเพียร ใชความรู สติปญญา 
คุณธรรมเปนภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิต 

6.3 การดำเนินการใดๆ ตองมีเหตุผล และใชความรูตามหลักวิชาการ 
มาพิจารณาใหเชื่อมโยงอยางรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน

 ตอสวนรวมเปนสำคัญ 
ขอ ๗ ปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

7.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
7.2 ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 
7.3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
7.4 ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
7.5 รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
7.7 เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 
7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
7.9 มีสติรูตัว รูคิด รูทำ 
7.10 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ 
7.11 รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.12 คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

กลไกการขับเคลื่อนจรรยาขาราชการสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ขอ ๑ ผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดี ในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ขอ ๒ ผูบริหารตองเห็นความสำคัญในการสงเสริมจรรยาขาราชการโดยกำหนดนโยบาย

และจัดทำแผนปฏิบัติในการสงเสริมใหขาราชการมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามจรรยาของขาราชการ 
ขอ ๓ ประชาสัมพันธใหขาราชการทุกคนไดทราบจรรยาท่ีควรปฏิบัติ และยืนยันวา 

จะยึดม่ันปฏิบัติจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ขอ ๔ ใหหนวยงานจัดอบรมส งเสริมความรู เก่ียวกับจรรยาขาราชการสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบูรณาการเขากับการอบรมในโครงการตาง ๆ เปนระยะอยางตอเนื่อง เพ่ือ
ปลูกฝงและกระตุนจิตสำนึกในการเปนขาราชการท่ีดี 

ขอ ๕ … 
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ขอ ๕ คัดเลือกหนวยงานและบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีเดนทางดานจรรยา เพ่ือประกาศ 
ยกยองเปนแบบอยางท่ีดี 

ขอ ๖ ใหหนวยงานกำหนดหลักเกณฑ ในการบังคับใชจรรยาขาราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน การใหรางวัล การใหโอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษสำหรับ
ผูฝาฝนจรรยาขาราชการท่ีเปนการกระทำผิดวินัย 

ท้ังนี้ ใหขาราชการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 อยางครบถวน การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดวินัย 
ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนหรือนำไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหไดรับการพัฒนา 
หากเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย อนึ่ง ใหพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังในราชการบริหารสวนกลางและราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ถือปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  

ประกาศ ณ วันท่ี  4  ตุลาคม พ.ศ. 2560 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... 
 

ชื่อชมรม      หนวยงาน  

สถานท่ีต้ัง        

ชื่อผูประสานงาน    โทรศัพท  

จำนวนบุคลากรในหนวยงาน   คน 

จำนวนกลุมเปาหมาย     คน 

จำนวนกิจกรรมท่ีดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...  โครงการ 

จำนวนงบประมาณท่ีใชดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... รวม  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน  บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน  บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... 

•       

ระยะเวลาท่ีดำเนินการ    เดือน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

•    
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รายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 25... หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค....) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค....) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย....) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย....) 

1. กิจกรรม........           

2. กิจกรรม.......           

3. กิจกรรม.......           

รวม           

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ    ผูเสนอแผน 
 (  ) 
ตำแหนง    
                 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 

ลงชื่อ    ผูเห็นชอบแผน 
 (  ) 
ตำแหนง    
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 



 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

 

 รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 25...- 31 มีนาคม 25...) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 25...- 30 กันยายน 25...) 
ชื่อชมรม     หนวยงาน  
สถานท่ีต้ัง      
ชื่อผูประสานงาน  โทรศัพท  
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25..... 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ดำเนินการแลว ยังมิไดดำเนินการ    

1. กิจกรรม             

2. กิจกรรม             

3. กิจกรรม             

ลงชื่อ   ผูรายงาน 
 (  ) 
ตำแหนง   
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
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แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... 
 

 

 รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 25...- 31 มีนาคม 25...) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 25...- 30 กันยายน 25...) 

 
ชื่อชมรม     หนวยงาน   
สถานท่ีต้ัง      
ชื่อผูประสานงาน  โทรศัพท   
จำนวนกิจกรรมท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินงาน ท้ังสิ้น  กิจกรรม 
จำนวน กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕....  กิจกรรม 
จำนวนงบประมาณท่ีใชดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... รวม  บาท 

• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน  บาท 

• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน   บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

 

กิจกรรม ผลสำเรจ็ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาทีด่ำเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ 
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค….) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค….) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย….) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. ...) 

1. กิจกรรม           

2. กิจกรรม            

3. กิจกรรม            
 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหนวยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
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ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินงาน 

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดำเนินงาน 

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป 

ลงชื่อ  ผูรายงาน 
( ) 

ตำแหนง 
 เลขานุการชมรมจริยธรรม 
  หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ. 



 
 

บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท 0 2590 1330  

ท่ี สธ ๐217.02/   วันท่ี    

เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร

สวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25… 

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (………………………………) 

  เรื่องเดิม 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพ 
และประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรม
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.. เม่ือวันท่ี ……………………........... 
ณ …………………………………………………………………………….และไดชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 25.. ตามคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.. ใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ทราบ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 25… กำหนดหนวยงานกลุมเปาหมาย 
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเพ่ิมเติม ครอบคลุมท้ังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน รวม 1,850 หนวยงาน 

 ขอพิจารณา 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลว เห็นควรแจงใหหนวยงาน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภู มิภาค หนวยงานกลุมเปาหมาย  

และสำนักงานเขตสุขภาพ ทราบ และดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ขอเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามในหนังสือท่ีแนบมาพรอมนี้

ตอไปดวย จักเปนพระคุณ 

 

 

 

 

 

(……………………………………………..) 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม 

 
ชอบ / ลงนามแลว 

(………………………………..) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

 



 

 

 

ท่ี สธ 0217/ว.....      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑00 

      ………………………………             

เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25… 

เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  

อางถึง หนงัสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0217/……… ลงวันท่ี ……………………… 

สิ่งท่ีสงมาดวย แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ จำนวน  ๑  ชุด 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการจดัทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25…… เม่ือวันท่ี ……………………………ณ ……………………………

และไดชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจำปงบประมาณ 2563 โดยกำหนดหนวยงานกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเพ่ิมเติม ครอบคลุมท้ัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน 

จำนวน 1,850 หนวยงาน นั้น 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหทานดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหนวยงานของทาน 

และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมใหกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง 

ในสังกัด ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ท้ังนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25… ฯ 

ท่ีทานไดรับในโครงการเพ่ิมศักยภาพ ฯ ตามลิงกยอ……………………………………………. หรือรหัสคิวอาร (QR   Code) ประสานงาน

โดยตรงไดท่ี นาย/นางสาว……………………… ผูรับผิดชอบหลัก หมายเลขโทรศัพท …………… อนึ่ง ไดบรรจุแผนปฏิบัติการ

สงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ตัวชี้วัดท่ี 11 แผนปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและแผนสงเสริมคุณธรรม ขอ EB 23 ท่ีระบุ หนวยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณของหนวยงาน และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

ประจำปงบประมาณ ของหนวยงานดวย   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป ท้ังนี้ ไดแจงใหโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป

ในจังหวดัของทานทราบโดยตรงดวยแลว 

   

 

 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท / โทรสาร 0 2590 1330 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(…………………………………..) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

QR Code 



 

 

 

ท่ี สธ 0217/ว.....      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑00 

      ............................. 

เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนยและผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไปทุกแหง 

อางถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0217/ว ....... ลงวันท่ี ........................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ จำนวน  ๑  ชุด 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการจดัทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.... เม่ือวันท่ี ........................................ ณ ................................... 

และไดชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป

งบประมาณ 25..... โดยกำหนดหนวยงานกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเพ่ิมเติม ครอบคลุมท้ังสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 

1,850 หนวยงาน นั้น 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหทานดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหนวยงานของทาน 

ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ท้ังนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.. ฯ ท่ีทานไดรับ, 

ในโครงการเพ่ิมศักยภาพ ฯ ตามลิงกยอ ..................หรือรหัสคิวอาร (QR   Code) ประสานงานโดยตรงไดท่ี นาย/นางสาว/นาง.......... 

ผูรับผิดชอบหลัก หมายเลขโทรศัพท .............. อนึ่ง ไดบรรจุแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร 

สวนภูมิภาค ตัวชี้วัดท่ี 11 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนสงเสริมคุณธรรม ขอ EB 23 ท่ีระบุ หนวยงาน

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณของหนวยงาน  

และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณของหนวยงานดวย   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 
(………………………………..) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 
 
ศูนยปฏิบตัิการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท / โทรสาร 0 2590 1330 

 

QR Code 



 

 

ท่ี สธ 0217/ว.....      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑00 

                                                               .............…………… 

เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.... 

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแหง 

อางถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0217/ว ....... ลงวันท่ี .......................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ จำนวน  ๑  ชุด 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการจดัทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.. เม่ือวันท่ี............................ณ ............................................. 

และไดชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป

งบประมาณ 25... โดยกำหนดหนวยงานกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเพ่ิมเติม ครอบคลุมท้ังสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 

1,850 หนวยงาน นั้น 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหทานดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหนวยงานของทาน 

ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ท้ังนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25... ฯ ท่ีทานไดรับ 

ในโครงการเพ่ิมศักยภาพ ฯ ตามลิงกยอ ............หรือรหัสคิวอาร (QR   Code) ประสานงานโดยตรงไดท่ี นาย/นางสาว/นาง.............

ผูรับผิดชอบหลัก หมายเลขโทรศัพท .............อนึ่ง ไดบรรจุแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหา 

รสวนภูมิภาค ตัวชี้วัดท่ี 11 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนสงเสริมคุณธรรม ขอ EB 23 ท่ีระบุ หนวยงาน

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณของหนวยงาน  

และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณของหนวยงานดวย   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 (………………………………..) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 
ศูนยปฏิบตัิการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท / โทรสาร 0 2590 1330 

 

QR Code 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ป :  7 พฤศจกิายน 2562 
หัวขอ: กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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....................................................................................... ...................................................................................... 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทรเวช 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช) 
ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหนา) 

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน 

 

 





























 





คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการควบคมุภายใน 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ค าน า 
 

 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง หรือการกระทำอัน
เป็นการทุจริต 

 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  เป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวน 
การควบคุมภายในขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี  

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พฤศจิกายน 2562 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการควบคุมภายใน 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

  กระบวนการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยป้องกันและรักษาทรัพย์สินขององค์กร และช่วยให้การปฏิบัติงาน 
ในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทัง้ป้องปราม หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ  
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวน 
การควบคุมภายในขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  
อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี  

1.2 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่อง การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  มีความรู้และความเข้าใจเพ่ิมขึ้น อันจะก่อให้ เกิดประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  
  2. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมภายในที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เชื่อถือได้ 
  3. เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

 

   

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการควบคุมภายใน 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 2 
 

การบริหารจัดการ 
 

2.1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมภายใน ครอบคลุมเนื้อหาการดำเนินงาน 
ตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำหนด  
   
2.3 คำจำกัดความ 
  การควบคุมภายใน จากเว็บกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติตามที่บุคลากร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับร่วมกันจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุสมผล ว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และกฎระเบียบ 
 
  

 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

คณะทำงานตรวจสอบภายใน  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

กองบริหารการคลัง 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
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เร่ือง กระบวนการควบคุมภายใน 
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 องค์ประกอบการควบคุมภายใน  
  1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control  Environment) หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมในหน่วยงาน ในการดำเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการ 
การควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการทำงาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส  
และการมีภาวะผู้นำที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับ 
การควบคุมในหน่วยงาน 
  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  
   ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทำใด ๆ อันจะก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ในด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน  
   ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานของหน่วยงานได้ อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มี
ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม่มี 
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น 
   สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
   ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร  
การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น    
   ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
   ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการดำเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนตัว 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สำคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
และการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว 
ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดข้ึนให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่า
จะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึงประเด็น ดังนี้ 
   1. ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม 
ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน  
   2. ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
   3. ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล 
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   4. ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยที่ทำให้การ
ดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบ
ในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน  
  3. กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายใน 
ที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยง และทำให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนเพ่ือให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ 
ในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ซ่ึง กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจำเป็นและลักษณะ
ของการควบคุม ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับความเหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ  
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication) 
   สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่
การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
   การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบ
การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึง
ครบถ้วน จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือ  
   1. เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจน
และทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับ
หน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ  
   2. การกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่
ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมที่กำหนดไว้ 
   3. การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถ
ทำความเข้าใจ และประสานงานกันได้เป็นอย่างดี  
ในทำนองเดียวกัน ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน 
ของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ควร ดำเนินการ คือ  
   1. กำหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น 
   2. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย 
   3. ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
   4. การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน ในอัน
ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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5. การติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation)  
   การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิด 
ความมั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด 
   การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายใน 
ที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้ งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงาน 
กับผลการดำเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะนำ เพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
   การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้  
   1. มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ 
ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง  
   2. จำแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณา
ขอบเขตและความถ่ีของการประเมินด้วย เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ 
ว่า สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องมือการประเมินผล การตรวจสอบ นอกจากนี้ ตัวชี้วัด 
และการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วย 
ในการประเมินผลได้เช่นกัน 
   3. รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ  ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
   4. สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
 
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประสบความสำเร็จ  
  1. ปัจจัยเกื้อหนุน  
   ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ริเริ่ม ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน  
และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ มีการประเมินความเสี่ยงและบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
  2. ปัจจัยผลักดัน  
   ปัจจัยที่ เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
คือ หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่ากำลังจะทำอะไร เพ่ือให้สามารถกำหนดทิศทางการทำงาน 
และความก้าวหน้าของหน่วยงานได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันที่จะปฏิบัติงานตามระบบ 
ที่วางไว้ เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพ่ิมคุณค่าแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องลงมือปฏิบัติ 
อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ  
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ประโยชน์ที่ได้จากการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน  
  1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า และป้องกันการสูญหายของทรัพยากร  
  3. ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่วางไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง  
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.1 คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 
ลำดับ กระบวนการ ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2  
 
 
 

1 วัน 

3  
 
 

1 วัน 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 วัน 

 

2) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สือ่สารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายใน ให้กับบุคลากร  

ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

3) จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบ 
การควบคุมภายใน 

 

 1) กลุม่งานบริหารทั่วไป จัดทำ/ทบทวนคำสั่ง 
คณะกรรมการจัดวางระบบ 

การควบคุมภายใน 
 
 

4) คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดวางระบบ ดงัน้ี 
    4.1) จัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
    4.2) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการของการควบคุมภายใน  

(ภาคผนวก ก) 
    4.3) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  

เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย) 

    4.4) จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน  
(ภาคผนวก ข) 

    4.5) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    4.6) นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดบัสูงและสูงมาก รายงานผลการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
    4.7) ติดตามผลในปีก่อน และรายงานผลการติดตาม (แบบติดตาม 

ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
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3.1.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำ/ทบทวนคำสั่ง คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน สื่อสาร และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดวางระบบ ดังนี้ 1) จัดทำ 
Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 2) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการของการ
ควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) 3) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพ่ือจัดทำรายงาน
ผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย) 4) จัดทำและประเมินผล
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 5) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 6) นำความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงและสูงมาก รายงานผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 7) ติดตามผลในปีก่อน และ
รายงานผลการติดตาม (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
 
3.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. กลุม่งานบริหารทั่วไป จัดทำ/ทบวนคำสั่ง คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป สื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ให้กับบุคลากร 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดวางระบบ ดังนี้ 
         4.1) จัดทำ Flow Chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
        4.2) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการของการควบคุมภายใน  (ภาคผนวก ก) 
           4.3) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพ่ือจัดทำรายงานผลการ   

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย) 
           4.4) จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน  (ภาคผนวก ข) 
          4.5) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 

4.6) นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก รายงานผลการควบคุมภายใน  
(แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 

          4.7) ติดตามผลในปีก่อน และรายงานผลการติดตาม (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
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3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการ 
ตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
ลำดับ กระบวนการ ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

2  
 
 
 

1 วัน 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน 

 
 

 
 
 
 

2) จัดประชุมคณะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
(ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข กำกับ ติดตาม การประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน ดังน้ี 

     3.1) วิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 17 
หลักการ ตามหลักการของการควบคุมภายในองค์กร มาตรฐาน 
COSO 2013 
     3.2) จัดทำแผนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
     3.3) ควบคุม กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 

และประเมินผลการควบคุมภายใน  
    3.4) ตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายใน 
    3.5) ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่า

ได้ดำเนินการด้วยความถูกตอ้งเหมาะสม พอเพียง และมี
ความครอบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม ่

    3.6) ประมวลผลภาพรวมประเมนิผลการควบคุมภายใน 
    3.7) ให้ความรู้ ความเข้าใจแกผู่รั้บผิดชอบงานควบคุมภายใน 

 

 1) กลุม่งานบริหารท่ัวไป จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลระบบ 

การควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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3.2.1 ขอบเขต 
   เริ่มจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และจัดประชุมคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ กำกับ ติดตาม การประเมินผลระบบควบคุมภายใน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ ๕ องค์ประกอบ 
17 หลักการ 2) จัดทำแผนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 3) ควบคุม กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน 4) ตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายใน  
5) ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ดำเนินการด้วยความถูกต้องเหมาะสม พอเพียง 
และมีความครอบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม่ 6) ประมวลผลภาพรวมประเมินผลการควบคุมภายใน  
7) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 

 
3.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม 
ภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2. จัดประชุมคณะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับ  
ส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)  
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำกับ ติดตาม การประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน ดังนี้ 

     3.1) วิเคราะหร์ะบบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักการของ   
      การควบคุมภายในองค์กร มาตรฐาน COSO 2013 
            3.2) จัดทำแผนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
            3.3) ควบคุม กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุม     

            ภายใน  
           3.4) ตรวจสอบและสอบทานการควบคุมภายใน 
            3.5) ตรวจสอบ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ดำเนินการด้วย 

    ความถูกต้องเหมาะสม พอเพียง และมีความครอบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม่ 
          3.6) ประมวลผลภาพรวมประเมินผลการควบคุมภายใน 
            3.7) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 
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เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน  2562 หน้า 13 ของ 14 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
 3. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ 23/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
เรื่อง คณะทำงานตรวจสอบภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 4. ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) 
 5. ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  และตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน 
 6. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 7. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบรายงาน ปค. 5 ส่วนงานย่อย) 
 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 
คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการควบคุม
ภายใน 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

เข้าถึงได้ตลอดเวลา 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก  
และบุคคลทั่วไป 



 

 

 

กฎหมาย ระเบียบ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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พระราชบัญญัติ 

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ  ถ้าเป็นกรณี 

ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) ส่วนราชการ 
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(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

และองค์กรอัยการ 
(๔) องค์การมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ 

มีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ 
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม  (๑) หรือ  (๒)  หรือ 

ที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ทุน  หรือ

ทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลงั 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจั งหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ  หรือได้รับ 

ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติ เหตุ  หรือกรณีอื่นใด   
ที่ต้องนําส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

“หนี้สาธารณะ”  หมายความว่า  หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
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“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญตัินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบและประกาศ  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ รัฐต้องดําเนินนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   
การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได้   
ทั้งนี้  ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน  และหลักความเป็นธรรมในสังคม  
และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 

มาตรา ๗ การกู้เงิน  การลงทุน  การตรากฎหมาย  การออกกฎ  หรือการดําเนินการใด ๆ  
ของรัฐที่ มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ  ต้องพิจารณาความคุ้มค่า   
ต้นทุน  และผลประโยชน์  เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนความย่ังยืนทาง 
การคลังของรัฐด้วย 

มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เก่ียวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้

อย่างเคร่งครัด 
ในการพิจารณาเร่ืองที่ เก่ียวกับนโยบายการคลัง  การจัดทํางบประมาณ  การจัดหารายได้   

การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลัง  และการก่อหนี้  คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รับ  ความคุ้มค่า  และภาระการเงินการคลังที่ เกิดขึ้นแก่รัฐ  รวมถึงความเสี่ยงและ 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ 
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คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

หมวด  ๒ 
นโยบายการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง 
ของรัฐ”  ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นเลขานุการ  และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง 
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ เก่ียวข้องกับการงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้   

การบริหารหนี้สาธารณะ  การบริหารทรัพย์สิน  และปัญหาอื่นที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ 
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  

สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ  สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ  
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย   
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๕๐ 

(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง 
(๖) กําหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดําเนิน 

กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๘ 
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(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง  เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน 
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ  รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี 

แผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหน่ึง  ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  และอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง 
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ 
(๓) สถานะและประมาณการการคลัง  ซึ่ งรวมถึงประมาณการรายได้   ประมาณการรายจ่าย   

ดุลการคลัง  และการจัดการกับดุลการคลังนั้น 
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล 
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล 
มาตรา ๑๔ เม่ือคณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓  แล้ว   

ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้นําแผนการคลังระยะ 

ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย  และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ความเป็นธรรมทางสังคม  
นโยบายงบประมาณ  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการคลังของประเทศ  ความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่าย   
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน  สถานะของหน้ีสาธารณะ  และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ 
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มาตรา ๑๖ ให้ หน่ วยงานของรัฐนํ าแผนการคลั งระยะปานกลางที่ คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้  การจัดทํางบประมาณ  และ 
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง 
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ 

เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จ่ายได้ 
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณน้ัน 
(๔) การปฏิ บัติหน้ าที่ โดยอิสระของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ   

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 
(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนความเหมาะสมและ 
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน  เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้  ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  ด้วย 

มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน  ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น 
(๒) งบประมาณรายจ่ายเก่ียวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ  ต้องตั้งไว้ 

อย่างพอเพียง 
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหน้ีภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังกู้หรือ 

คํ้าประกัน  ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้  ดอกเบ้ีย  และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง 
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ  
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 

(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ  รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามมาตรา  ๒๘  ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก 
ที่กระทําได้ 

(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ให้ตั้ง 
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
ความม่ันคงของรัฐ  การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง  และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ 

ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึงได้  
ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย 

มาตรา ๒๑ การจัดทํ างบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม  ให้กระทํ าได้ เม่ือมี เหตุผลและ 
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ  โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้  และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย 

มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น 
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง 

มาตรา ๒๓ ให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม   
ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ  โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน  รายได้  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่นใดที่หน่วยงานน้ัน 
มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่  และย่ืนคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ  ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  และให้สํานักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  จัดให้ มีระบบการจัดทําและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน  และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง  โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 

มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง  ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ  จะกระทํามิได้  เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกําหนด  ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบ 
การดําเนินการนั้นจัดทําแผนบริหารจัดการกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  ประมาณการรายจ่าย   
แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ  โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ
กิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี  และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ  เสนอใน
การขออนุมัตติ่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการตามวรรคหน่ึง  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน  ประโยชน์ที่ได้รับ  และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  จัดทํารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ง  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ  จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการ  
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ  หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม 

ในการมอบหมายตามวรรคหน่ึง   คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น  และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว 

ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน 
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรานี้  ไม่ว่าการมอบหมายนั้นจะเกิดขึ้นก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่  จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รับภาระทั้ งหมดสําหรับกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการนั้น ๆ และแจ้งให้คณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ 

มาตรา ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๒๘  จัดทําบัญชีสําหรับ 
การดําเนินกิจกรรม  มาตรการ  หรือโครงการท่ีได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป  
พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธ์ิต่อรัฐมนตรี  เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องบริหารจัดการความเสี่ยงทาง 
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
วินัยการเงินการคลัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
รายได้ 

 
 

มาตรา ๓๑ รายได้  ได้แก่  รายได้แผ่นดิน  และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได ้
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รายได้แผ่นดิน  ได้แก่  เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  และ 
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา  ๓๔ 

มาตรา ๓๒ การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย  และการยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรน้ัน  ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย 

ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหน่ึงต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย 

มาตรา ๓๓ การจัดเก็บ  ลด  และยกเว้นรายได้แผ่นดินที่ เป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ  จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์  ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย   ระเบียบ   หรือข้อบังคับ   หรือได้รับชําระตามอํานาจหน้าที่หรือสัญญา  หรือได้รับจาก 
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ  ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินที่มีผู้มอบให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย 
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ 
นั้นได้  และไม่ต้องนําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ  หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ  องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  องค์การระหว่างประเทศอื่นใด  
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า  รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น  รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

เม่ือมีเหตุผลอันสมควร  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้  นําเงินนั้นไปใชจ้่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้ 

(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย 
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ  ที่เป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษา  หรือสถานอื่นใดที่ 
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์  หรือประชาสงเคราะห์ 

(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น 
การจ่ายเงินตาม  (๒)  และ  (๓)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ

สํานักงบประมาณ   ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม  (๔)  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๕ การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น  หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม  การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 

ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง 
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในกรณีที่เห็นสมควร  กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม 
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
รายจ่าย 

 
 

มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจที่มีอยู่ 
ตามกฎหมาย 

การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน  
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่าและประหยัด  โดยพิจารณาเป้าหมาย  ประโยชน์ที่ได้รับ  ผลสัมฤทธ์ิ  และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ  และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย 

มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ  หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มาตรา ๓๙ การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ 
การนําเงินส่งคลัง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๐ เงินที่ขอเบิกจากคลัง  ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๔๑ ให้ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่ งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  เพื่ อให้ 
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย  หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ 
ตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ  หรือเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจาก
งบประมาณได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

เม่ือส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว  ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น 
ในโอกาสแรกที่กระทําได้ 

มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการเบิกเงิน  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้  โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ  
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา  และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ 

 
 

มาตรา ๔๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกํากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เก่ียวข้อง  โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน  ความคุ้มค่า  และความประหยัด  ซึ่งต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และ 
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  และต้องไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น 

มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น 
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหน่ึง  ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน  ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน  
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้ 

มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น  เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย 

มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๔  แล้ว  การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ  ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ  โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย 

มาตรา ๔๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด  โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต  คุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และตรวจสอบได้ 

ส่วนที่  ๔ 
การก่อหนี้และการบริหารหนี้ 

 
 

มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหน้ีของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องกระทําด้วยความรอบคอบ  และคํานึงถึงความคุ้มค่า  
ความสามารถในการชําระหนี้  การกระจายภาระการชําระหนี้  เสถียรภาพและความย่ังยืนทางการเงินการคลัง  
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ 
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มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้ เพื่ อใช้ เป็นกรอบใน 
การบริหารหนี้สาธารณะ 

(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด 
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ภาระหน้ีของรัฐบาลตาม  (๒)  ประกอบด้วย  ต้นเงินกู้  ดอกเบ้ียและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล  

และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ 
เม่ือมีการกําหนดสัดส่วนตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการรายงานสัดส่วนดังกล่าวให้

คณะรัฐมนตรีทราบ  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี

ทราบด้วย 
มาตรา ๕๑ ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้ตามมาตรา  ๕๐  ที่ เกิดขึ้นจริงต่อ

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน 
ในกรณีที่การบริหารหน้ีสาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา  ๕๐   

ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล  วิธีการ  และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

รายงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

มาตรา ๕๒ การกู้เงินของรัฐบาล  และการคํ้าประกันการชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐ 
โดยรัฐบาล  ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยเคร่งครัด 

การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา  ๔๙  รัฐบาลจะคํ้าประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้ 
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 

หนี้สาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ   
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และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติ 
ของประเทศ  โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน 

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง  ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  ระยะเวลาในการกู้เงิน  
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้  วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้  และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น 

เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๕๔ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราข้ึนเป็นการเฉพาะตามมาตรา  ๕๓   
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด  และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  คุ้มค่า  และประหยัด 

มาตรา ๕๕ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ 
เงินคงคลัง  โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

เม่ือปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ  หรือ 
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ  ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม 

มาตรา ๕๖ การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะ  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  และต้องใช้ 
เป็นเงินตราต่างประเทศ  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายได้  โดยต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน  หน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ  แผนงานหรือโครงการ  และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการน้ันด้วย 

มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม  และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว 
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มาตรา ๕๘ เม่ือได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล  และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา  ๕๓  และมาตรา  ๕๖  ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น  และถ้ามีเงินเหลือหรือ 
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้นําส่งคลัง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย  เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น  หรือไม่มี
การดําเนินการ  หรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก  ให้กระทรวง 
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง  แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้  ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น 

มาตรา ๖๐ ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใด  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการกู้เงินและ 
การบริหารหนี้เงินกู้ที่จะกระทําในปีงบประมาณน้ัน  ส่งให้กระทรวงการคลัง  และเม่ือได้มีการกู้เงินแล้ว   
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 
ส่วนที่  ๕ 

เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน 
 

 

มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  หรือ 
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณน้ัน  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม 

เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ  ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น 

เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  เงินนอกงบประมาณนั้นเม่ือได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว  มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

โดยมิชักช้า  ทั้งนี้  การนําเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร  ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น  
โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  และเหมาะสมท่ีจะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว 

การขอจัดตั้ ง  การบริหาร  การประเมินผล  การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้ เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

ส่วนที่  ๖ 
การคลังท้องถิ่น 

 
 

มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับการดําเนินการ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม 
ไปพลางก่อน 

มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ  การใช้จ่าย  การก่อหนี้ผูกพัน  และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์   
ความคุ้มค่า  ความประหยัด  และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การจัดเก็บรายได้ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ในปีงบประมาณนั้น  โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจที่ มีอยู่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ถ้าเป็นการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร  ให้อยู่ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร 
หนี้สาธารณะด้วย 

การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย 

หมวด  ๔ 
การบัญชี  การรายงาน  และการตรวจสอบ 

 
 

มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน  ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด 
มาตรา ๖๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐจัดให้ มี ผู้ ทํ าบัญชีตามหลักเกณ ฑ์และคุณสมบัติ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด  เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อย 

ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ  และเงินอื่นใด  รวมถึงการก่อหนี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเป็น  หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้  และกระทรวงการคลังจะกําหนดเง่ือนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง   
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ  และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย 

มาตรา ๗๑ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินที่ หน่ วยงานของรัฐส่ งให้ตามมาตรา  ๗๐ ภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย  หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานการเงินประจําปีพร้อมกับรายงานผล 
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง  สํานักงบประมาณ  และกระทรวง 
เจ้าสังกัด  เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่ เป็นหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง   
ศาลรัฐธรรมนูญ   องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   และองค์กรอัยการ  ให้ นํ าส่ งให้ คณะรัฐมนตรี  
กระทรวงการคลัง  และสํานักงบประมาณ  และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

มาตรา ๗๔ ให้กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณท่ีสิ้นสุด  เสนอต่อรัฐมนตรีภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน 

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๕ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ   
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  งบกระแสเงินสด  และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ  และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหน่ึง  พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง  ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ  หนี้ภาครัฐ  และ 
ความเสี่ยงทางการคลัง  ในวันสิ้นปีงบประมาณ  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดทํารายงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงาน

การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา  ๗๕  และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๗๐  
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ 
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ  ซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐตาม  (๑)  รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  (๓) 

รายงานตาม  (๑)  ถึง  (๔)  ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา  ๗๐  ให้กระทรวงการคลัง

เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหน่ึง  และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 
รายงานการเงินตามวรรคหน่ึง  ให้ เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ  รวมทั้ งเผยแพร่ผ่านทาง 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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มาตรา ๗๘ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงานความเส่ียง
ทางการคลังประจําปี  ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค  ระบบการเงิน  นโยบายของรัฐบาล  และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล  และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น 

เม่ือกระทรวงการคลังได้จัดทํารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปีแล้ว  ให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง  และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๕ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 

มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต  รอบคอบ  โปร่งใส  เที่ยงธรรม  
กล้าหาญ  ปราศจากอคติ  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา  ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๒ บทบัญญัติ ในมาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๕   
ไม่ใช้บังคับกับกฎหมายที่กําหนดเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมาย  การยกเว้น  การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
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มาตรา ๘๓ บทบัญญัติในมาตรา  ๒๐  (๔)  ไม่ใช้บังคับกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีสําหรับบรรดาภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ   
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๖๘  ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๕ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการจัดให้มีรายงานการเงินตามมาตรา  ๗๗  (๓)  
และ  (๔)  ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๖ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ ยังมิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ตามมาตรา  ๖๙  ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับทําหน้าที่ต่อไปได้  ทั้งนี้  ให้กระทรวงการคลังจัดทําหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ทําบัญชี 
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่นคงอย่างย่ังยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง 
มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  การกําหนดวินัยทางการคลัง 
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหน้ีสาธารณะ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วัน/เดือน/ปี :  23 พฤษภาคม 2562 
หัวข้อ:  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุวรรณา โมราทอง รุ่งนิภา อมาตยคง 

(นางสาวสุวรรณา โมราทอง) (นางรุ่งนภิา อมาตยคง) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอรช์ านาญการ (หัวหน้า) 

วันท่ี  23  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  23  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

สุรเชษฐ ์ ค าบุญมี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

วันที่  23  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบ 

ของการควบคุมภายใน 
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ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุง
แก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ 
ด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/คำอธิบาย” ใช้สำหรับจดบันทึก
ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความสำคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน    ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน   
ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ 
และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมิน
ควรใช้วิจารณญาณว่า 

1. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ใน
องค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น / คำอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

การควบคุมเพ่ือพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุม
ที่ดี หรือไม่  

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 
▪ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร  

รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล 
ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  

▪ มีทั ศนคติ ที่ เห มาะสมต่ อการรายงานทางการ เงิน 
งบประมาณ และการดำเนินงาน 

▪ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ 
▪ มีทัศนคติที่ เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง  

▪ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(Performance - Based Management) 

1.2 ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 
▪ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์

อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็น 
ครั้งคราว 

▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม 
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

▪ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ 
และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้
บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น / คำอธิบาย 

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพ่ือให้
มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตาม
จริยธรรม  

▪ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่า
อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงาน
เกิดข้ึน  

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
▪ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
▪ มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ

ตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน  
▪ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ 

และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน 
▪ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด

อย่างเหมาะสม 
▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่
ต้องมีการปรับปรุง 

1.4 โครงสร้างองค์กร  
▪ มีการจัดโครงสร้างและสายงาน  การบังคับบัญชาที่ชัดเจน

และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ 

▪ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่
จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

▪ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้
พนักงานทุกคนทราบ 

1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
▪ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ

บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบ 

▪ ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดำเนินงานที่มอบหมาย 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น / คำอธิบาย 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
▪ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้าง

บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ 
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

▪ มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึก  อบรม

พนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

▪ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย

ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณา

รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

▪ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติ

ตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

▪ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การ

ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุม

ภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

▪ มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

1.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 ชื่อผู้ประเมิน ………………………… 
 ตำแหน่ง ……………………………… 
 วันที ่............../................/...................... 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น / คำอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 

ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ทั้ ง ใน ร ะ ดั บ ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ                  
และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ 
เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหาร
ความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่  

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน

ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
▪ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ

เข้าใจตรงกัน 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ

กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
▪ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและ  

ให้การยอมรับ 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
▪ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน  

ความเสี่ยง  
▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในและภายนอก  เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น / คำอธิบาย 
 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
▪ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของ

ความเสี่ยง 
▪ มีการวิ เคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ

ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง 

2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
▪ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ

กำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
▪ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ

กำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  
▪ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม

เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
▪ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนด 

เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 2.6 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
 

 ชื่อผู้ประเมิน ………………………… 
 ตำแหน่ง ……………………………… 
 วันที ่............../................/...................... 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น / คำอธิบาย 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร

พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม่ 

3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม 

3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ 

3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน  

3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

3.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
 

 ชื่อผู้ประเมิน ………………………… 
 ตำแหน่ง ……………………………… 
 วันที ่............../................/..................... 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น / คำอธิบาย 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน 
แล ะการป ฏิ บั ติ ต าม กฎ  ระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ  แล ะมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ 

4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันกาล 

4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 

4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร 

4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ  
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น / คำอธิบาย 
 

4.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 

 ชื่อผู้ประเมิน ………………………… 
 ตำแหน่ง ……………………………… 
 วันที ่............../................/...................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11 

 
 

จุดที่ควรประเมิน 
 

 

คำอธิบาย/คำตอบ 

 

5.  การติดตามประเมินผล 
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงาน 
ให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 

5.2 กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล 

5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 
และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง  

5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

5.8 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที 
ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
และมีการกระทำอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยสำคัญ 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

 

คำอธิบาย/คำตอบ 

 

5.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
ชื่อผู้ประเมิน ………………………….….  
ตำแหน่ง …………………………………… 
วันที่ ............../................/.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อหน่วยรับตรวจ/ส่วนงานย่อย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 ....................................................................... 
1.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 ....................................................................... 
2.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 ....................................................................... 
3.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 ....................................................................... 
4.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

5. การติดตามประเมินผล 

5.1 ....................................................................... 
5.2 ....................................................................... 
ฯลฯ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
............................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 

ชื่อผูร้ายงาน........... .................. ........................................... 
  (ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ/หัวหน้าส่วนงานย่อย) 

ตำแหน่ง....................................... .................. ..................... 
วันที.่.. ......................./......... ......................../.... ................
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในและคำแนะนำการใช้แบบสอบถาม 
........................................... 

วัตถุประสงค ์
แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามมี 4 ชุด คือ 

ชุดที่ 1 แบบสอบถามด้านการบริหาร สำหรับสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบริหาร 

ชุดที่ 2 แบบสอบถามด้านการเงิน  สำหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การเงิน 

ชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านการผลิต สำหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การผลิต 

ชุดที่ 4 แบบสอบถามด้านอื่นๆ สำหรับสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านบุคลากร 
ด้านระบบสารสนเทศและด้านพัสดุ 

แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 

การใช้แบบสอบถาม 
1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามแบบสอบถาม ถ้ามีการปฏิบัติตามคำถามแสดงถึงการควบคุม

ภายในที่ดีให้กรอกเครื่องหมาย “✓” ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ถามให้กรอกเครื่องหมาย 
“” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  ถ้าไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถามให้กรอกในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  โดยใช้
อักษร NA ซึ่งย่อมาจาก Not Applicable และหมายเหตุว่า  ไม่มีเรื่องท่ีเกี่ยวกับคำถาม 

2. คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

จากคำตอบที่ ได้รับ  ผู้สอบทานหรือผู้ประเมินควรสังเกตการณ์การปฏิบัติ งานจริง           
การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคำตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่ อถือได้ เพ่ือสรุปคำตอบ
และอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละข้อของคำถามในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง        
ที่จะนำมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

3. จากข้อมูลในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ  
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร 

 
ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามด้านนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารของ    

หน่วยรับตรวจ การสรุปคำถามคำตอบในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จะนำข้อมูลจากการสังเกตการณ์
การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องที่สอบถาม 

แบบสอบถามด้านการบริหาร ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ภารกิจ 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก 

1.2 การวางแผน 

1.3 การติดตามผล 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1 ประสิทธิผล 

2.2 ประสิทธิภาพ 

3. การใช้ทรัพยากร 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 

4. สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน 

4.1 การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและข้อบังคับ 

4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
1. ภารกิจ 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก 

▪ หน่วยรับตรวจมีการกำหนดภารกิจเป็นลายลักษณ์

อักษร 

▪ ภารกิจที่กำหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจ

ง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่กำกับดูแล 

(อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

▪ มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคน

ทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

▪ ฝ่ายบริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่ 

▪ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด

สอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลสำเร็จได้

หรือไม่ 

▪ วัตถุประสงค์การดำเนินงานมีการแบ่งออกเป็น

วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อย

หรือไม่  

▪ มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานที่

ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ดำเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

1.2  การวางแผน 

▪ ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนเพื่ อ ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด

หรือไม่ 

▪ แผนที่จัดทำมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิธีการดำเนินงาน งบประมาณ อัตรากำลังและ

ระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่  
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
 

▪ มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม
แผนทราบหรือไม่ 

▪ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือไม่ 

1.3 การติดตามผล  
▪ มี ก ารป ระ เมิ น ค วาม คื บ ห น้ าขอ งก ารบ รรลุ

วัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร เป็นครั้ง
คราวหรือไม่ อย่างไร 

▪ การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบ เทียบผล

การใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความ

แตกต่างของจำนวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับงบประมาณ

หรือไม่ 

▪ การประเมินความคืบหน้ามีการดำเนินการใน

ช่วงเวลาและความถี่ท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

▪ มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผิดชอบ

ทราบและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานหรือไม่ 

▪ บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวนหรือ

ปรับปรุงวัตถุประสงค์การดำเนินงานแผนและ

กระบวนการดำเนินงานหรือไม่ 

 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1 ประสิทธิผล  

▪ กระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญในการดำเนินงาน

ตามภารกิจได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยฝ่าย

บริหารหรือไม่ 

▪ ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิ ผลของ

กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
 

▪ ในช่วง 2 - 3 ปี  ที่ผ่านมามีการประเมินผลการ

ดำเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ 

(Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่กำหนด หรือไม่ 

▪ ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของ

การดำเนินงานได้มีการนำไปปฏิบัติและจัดทำเป็น

เอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย

และเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

2.2 ประสิทธิภาพ  

▪ มีการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการ

ดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพ

หรือไม่ 

▪ มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กร

อื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานเช่นเดียวกัน หรือไม่ 

▪ ข้อเสนอแนะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์

และมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 
3. การใช้ทรัพยากร 

3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
▪ ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับ

กระบวนการดำเนินงานท้ังหมดหรือไม่ 
▪ ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการแก้ไข

ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 
▪ มีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์การ

ดำเนินงานหรือไม่  
▪ การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุดในด้านประสิทธิผลกับ
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
 

3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
▪ คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ของตำแหน่งที่สำคัญ มี

การกำหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่
กำหนดหรือไม่  

▪ มี คู่ มื อแสดงการใช้อุ ปกรณ์  เครื่ อ งมื อ ระบ บ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่ 

▪ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
แต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงานหรือไม่ 

▪ กรณีการดำเนินงานต่ำกว่าระดับที่กำหนด มีการ
ปฏิบัติที่ เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
หรือไม่ 

▪ บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกำหนดว่า
จะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กำหนดหรือสูงกว่าหรือไม่ 

▪ มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากรในการ
ฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
หรือไม่ 

▪ มีแผนการจู งใจให้ บุ คลากรพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม่ 

 
4. สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน 

4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
▪ มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน

ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่ 
▪ มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีกำหนดหรือไม่ 
▪ มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
 

4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน  
▪ มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ

ต่อการดำเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ (เช่น 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจ ด้ าน
เทคโนโลยี และการออกกฎระเบียบใหม่ๆ) 

▪ มีการติ ดตามผลและวางแผนป้ องกันหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือไม่ 
 

 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร 
...........(จากข้อ 1 - 4 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การดำเนินงานด้านการบริหารเป็นไปตาม
ภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่)....... 

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ตำแหน่ง ……………………………….…………… 
วันที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2  ด้านการเงิน 

 
แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน         

และรายงานการเงิน ผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามชุดที่  2 ได้ดี ที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง          
หรือกลุ่มผู้บริหารจัดการที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานด้านการเงินของหน่วยรับตรวจ 

แบบสอบถามด้านการเงิน ประกอบด้วย 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
1.1    การรับเงิน 
1.2 การเบิกจ่ายเงิน 
1.3  เงินสดในมือ 
1.4  การนำเงินส่งคลัง 
1.5  การบันทึกบัญชี 
1.6  เงินทดรอง 

2. ทรัพย์สิน 
2.1 ความเหมาะสมของการใช้ 
2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
2.3 การบัญชีทรัพย์สิน 

3. รายงานการเงิน 
3.1 ข้อมูลการเงิน 
3.2 รายงานการเงิน 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการเงิน 

คำถาม มี / 
ใช่ 

ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1.1 การรับเงิน  
▪ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีด้านการรับเงิน มิให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง
ลักษณะงานต่อไปนี้ 

– การอนุมัติการรับเงินสด 

– การเก็บรักษาเงินสด 

– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
▪ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการรับส่งเงิน

ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ 

▪ การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วน
และถูกต้องหรือไม่ 

▪ การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุช่ือผู้จ่ายเงิน
และจำนวนเงิน และวัตถุประสงค์การจ่าย
หรือไม่ 

▪ มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คที่รับไปขึ้นเงินสด
หรือไม่ 

▪ มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสดกับ
รับเป็นเช็คหรือไม่ 

▪ มีการกำหนดให้ผู้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่าย
ในนามหน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็คหรือไม่ 
อย่างไร 

▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเช็ค
ก่อนรับหรือไม่ 

▪ เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้รับ
เงินนั้นหรือไม่ 

▪ มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินทุก
ครั้งหรือไม่ 
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คำถาม มี / 
ใช่ 

ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

 

▪ ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกำกับเล่ม
และใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่ 

▪ มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่ 
▪ มีการสรุปยอดเงินท่ีได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับ

เงินหรือไม่ 
▪ มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่รับกับหลักฐาน

การรับและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวัน
หรือไม่ 
 

1.2 การเบิกจ่ายเงิน  
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า
หนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ 

– การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การเก็บรักษาเงินสด 

– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
▪ มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิก

จ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่ 
▪ การเบิ กจ่ าย เงินมี ใบสำคัญ หรือ เอกสาร

หลักฐานประกอบที่มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง
หรือไม่ 

▪ มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ใน
บัญชีกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 

▪ มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติการ
จ่ายเงินหรือไม่ 

▪ มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็ค
ธนาคาร ที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางช่ือผู้มีอำนาจ
ลงนามหรือไม่ 

▪ มีการกำหนดให้ผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งคน
ร่วมกันลงนามในเช็คท่ีสั่งจ่ายหรือไม่ 

▪ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่ 
 



 

 

 

12 

คำถาม มี / 
ใช่ 

ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

 
▪ เช็คที่ลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช่

เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพื่อชำระให้แก่เจ้าหนี้
หรือไม่ 

▪ มีการกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

▪ มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงิน
แล้ว” ไว้ในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย
ที่ชำระเงินแล้วหรือไม่ 
 

1.3 เงินสดในมือ  
▪ มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่ 
▪ มีการนำเงินสดที่ได้รับ  ฝากธนาคารภายใน

วันท่ีได้รับเงิน หรือ วันทำการถัดไปหรือไม่ 
▪ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตาม

ระเบียบที่กำหนดและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการหรือไม่ 

▪ บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับ
ตรวจหรือไม่ 

▪ มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
 

1.4 การนำเงินส่งคลัง 
▪ มีการนำเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและ

ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
หรือไม่ 

▪ การนำเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้อง
ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับหรือไม่ 
 

1.5 การบันทึกบัญชี 
▪ มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายใน

วันท่ีได้รับเงินนั้น หรือวันทำการถัดไปหรือไม่ 
▪ มีการบันทึกเงินที่นำฝากธนาคารในบัญชีเงิน

ฝากธนาคารภายในวันท่ีนำฝากหรือไม่ 
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คำถาม มี / 
ใช่ 

ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

 
▪ มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน

หรือไม่ 
▪ มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือมี

บัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่จ่ายเงินนั้น
หรือไม่ 

▪ มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการ
นำส่งคลังหรือไม่ 
 

1.6 เงินทดรอง  
▪ การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตาม

ระเบียบที่กำหนดหรือไม่ 
▪ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรอง

ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
▪ การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 
▪ มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครัง้คราว

หรือไม่ 
▪ มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน

หรือไม่ 
▪ มีการติดตามผลเพื่อค้นหาและดำเนินการ

ยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 
 

    
สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
...........(จากข้อ 1.1 - 1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการรับจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
เงินทดรองเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบที่กำหนด บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและสม่ำเสมอหรือไม่).................. 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ตำแหน่ง ……………………………….…………… 
วันที.่................../......... ……............/... ……............. 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

2. ทรัพย์สิน  

2.1 ความเหมาะสมของการใช้  

▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี

หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 

ต่อไปนี ้

– การอนุมัติซื้อ โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สิน 

– การใช้ทรัพย์สิน 

– การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 

– การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของ

ทรัพย์สิน 

▪ การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบ

ที่กำหนดหรือไม่ 

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ของการใช้

ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

▪ การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลค่าสูง

ได้มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต

เท่านั้นท่ีจะใช้ได้ 

▪ มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้

ทรัพย์สินหรือไม่ 

2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน  

▪ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและรักษา

ทรัพย์สินที่สำคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหาย

หรือเสียหายหรือไม่ 

▪ มีการติ ดหรือ เขียนหมาย เลขรหัสหรือ

หมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการ

หรือไม่ 

▪ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล

รักษาทรัพย์สินหรือไม่ 

▪ มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่

กำหนดหรือไม่ 

▪ มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน

ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

2.3 การบัญชีทรัพย์สิน  

▪ บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด 

หมายเลข รหัส รายการ สถานที่ใช้ หรือ

สถานท่ีเก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่ 

▪ มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปีหรือไม่ 

▪ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน

เปรียบ เที ยบยอดจากการตรวจนับกับ

ทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 
 

    
สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน 
...........(จากข้อ 2.1- 2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจทรัพย์สินท้ังหมดมีอยู่ครบถ้วน และได้รับการ
ดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่)....................... 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ตำแหน่ง ……………………………….…………… 
วันที.่................../......... ……............/... ……............. 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

3. รายงานการเงิน  

3.1 ข้อมูลการเงิน 

▪ บัญ ชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการ

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 

▪ สามารถติดตามตรวจสอบรายการจาก

เอกสารประกอบรายการ หรือ เอกสาร

เบื้องต้นไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่ 

▪ มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือ

บั ญ ชี แ ย ก ป ระ เภ ท มี บั ญ ชี ย่ อ ย  ห รื อ

รายละเอียดประกอบหรือไม่ 

▪ นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ 

▪ มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึก

บัญชีเป็นครั้งคราวหรือไม่ 

▪ มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่

การเงินและการบัญชีหรือไม่ 

3.2 รายงานการเงิน 

▪ รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามระยะเวลา

ที่กำหนดหรือไม่ 

▪ มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงาน

ทางการเงินโดยผู้มีอำนาจหรือไม่ 

▪ มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน

เป็นครั้งคราวหรือไม่ 

 

  

    
สรุป : การควบคุมรายงานการเงิน 
...................(จากข้อ 3.1 และ 3.2 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินท่ีจัดทำมี
ความถูกต้อง เช่ือถือได้และมีประโยชน์หรือไม่).......................... 

 

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ตำแหน่ง ……………………………….…………… 
วันที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 ด้านการผลิต 

แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบถึงกระบวนการแปรสภาพปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้า
มาตรฐานตามที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ถึงมือลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด ผู้ที่สามารถตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิตที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการผลิตและการบริหารคลังสินค้า  

แบบสอบถามด้านการผลิต ประกอบด้วย  

1. การวางแผนการผลิต 

2. การดำเนินการผลิต  

3. การบริหารคลังสินค้า 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการผลิต 

คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

1. การวางแผนการผลิต 

▪ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย

หรือไม่  

▪ มี การกำหนดมาตรฐานต่ างๆ  ขึ้ น ใช้  เช่น 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปริมาณการใช้วัตถุดิบ 

หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต หรือไม่ 

▪ การประมาณการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ สอดคล้อง

กับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ 

▪ การจัดอัตรากำลังสอดคล้องกับแผนการผลิต

และลักษณะการปฏิบัติงาน  

2. การดำเนินการผลิต  

▪ มีการกำหนดอำนาจในการสั่งผลิตหรือไม่ 

▪ มีการจัดทำใบเบิกวัสดุซึ่งมีการอนุมัติถูกต้อง 

และตรงกับรายการผลิตเพื่อเป็นหลักฐานและ

ข้อมูลในการบันทึกต้นทุนการผลิตหรือไม่ 

▪ มีการจัดทำรายงานผลแตกต่างระหว่างต้นทุน       

ที่เกิดขึ้นจริง กับต้นทุนการผลิตหรือไม่ 

▪ มีการกำหนดมาตรฐานของสินค้า และตรวจสอบ

กับการผลิตจริงอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ 

▪ มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐาน

ก่อนรับผลผลิตหรือไม่ 

▪ มีการจัดทำรายงานสินค้าท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน พร้อม

การวิเคราะห์สาเหตุ 

▪ มีการบริหารวัสดุคงคลัง เช่น วัตถุดิบ อะไหล่ 

และวัสดุอื่น ให้มีปริมาณพอเหมาะอยู่เสมอด้วย

วิธีการที่เหมาะสม 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

3. การบริหารคลังสินค้า 

▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบกัน

อย่างชัดเจนระหว่างการรับสินค้า การส่งสินค้า 

การผลิต และการบันทึกบัญชี 

▪ การรับจ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากคลัง มีเอกสาร

การอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ ทุกครั้งหรือไม่ 

▪ มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลืออยู่เป็น

ประจำและสม่ำเสมอ 

▪ มีการทำรายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลที่ได้

จากการตรวจนับกับบัญชีคุมสินค้า และมีการ

อนุมัติโดยผู้รับผิดชอบการปรับปรุงบัญชี 

▪ มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่เคลื่อนไหว 

สินค้าท่ีล้าสมัยและสินค้าขาดบัญชี 

▪ มีการจัดทำประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าของ

สินค้าท่ีอยู่ในคลัง 
 

    

สรุป :  การควบคุมด้านการผลิต  
.............(จากข้อ 1 – 3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เป็นไปด้วยความประหยัด หรือไม่) ................ 

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ตำแหน่ง ……………………………….…………… 
วันที.่................../......... ……............/... ……............. 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 4  ด้านอ่ืนๆ 

 
แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหารซึ่ง

คุ้นเคยเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ระบบสารสนเทศและการบริหารพัสดุของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปคำตอบจะต้อง
มาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 

แบบสอบถามด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

1. การบริหารบุคลากร 
1.1 การสรรหา 
1.2 ค่าตอบแทน 
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.4 การฝึกอบรม 
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.6 การสื่อสาร 

2. ระบบสารสนเทศ 
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ 
2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ 

3. การบริหารพัสดุ 
3.1 เรื่องท่ัวไป 
3.2 การกำหนดความต้องการ 
3.3 การจัดหา 
3.4 การตรวจรับและการชำระเงิน 
3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย 
3.6 การบำรุงรักษา 
3.7 การจำหน่ายพัสดุ  
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านอ่ืน ๆ 

คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

 

1. การบริหารบุคลากร 
1.1 การสรรหา  

▪ ฝ่ ายบ ริ ห ารมี ก ารก ำห น ด ทั กษ ะแ ล ะ
ความสามารถที่จำเป็นของตำแหน่งงาน
สำคัญไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

▪ การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจแุต่งตั้ง มี
การทดสอบทักษะและความสามารถตามที่
กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงานหรือไม่ 

▪ มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับ
สมัครบุคลากรหรือไม่ 

▪ มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้ได้
บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุด
หรือไม่ 

1.2  ค่าตอบแทน  
▪ มี ก ารจั ด ท ำแน วท างก ารป ฏิ บั ติ เรื่ อ ง

ค่าตอบแทนหรือไม่ 
▪ มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและ

มีหัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม่ 
▪ การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ

และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
1.3  หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

▪ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามวตัถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่ 

▪ การเปลี่ ยนแปลงที่ สำคัญ เกี่ ยวกับการ
มอบหมายงานมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ 

▪ หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่สำคัญมีการอนุมัติ
โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุด
หรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 
 

1.4  การฝึกอบรม  
▪ มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ

บุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะหรือไม่  
▪ มีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรเครื่องมือ

และการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือไม่ 
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร  

▪ มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่ 
▪ มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี

กำหนดเป็นครั้งคราว และจัดทำเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่ 

▪ มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
หรือไม่ 

▪ มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ำ
กว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ 

1.6 การสื่อสาร  
▪ มีการสื่อสารข้อมูลคำสั่งให้บุคลากรระดับ       

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่ 
▪ มีการกำหนดวิธีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร             

สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะนำให้กับ
ฝ่ายบริหารได้หรือไม่ 

▪ มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและ 
ตอบข้อเรียกร้องและข้อแนะนำของบุคลากร
หรือไม่ 
 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร 
....................(จากข้อ 1.1 - 1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่)............... 

 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ตำแหน่ง ……………………………….…………… 
วันที.่................../......... ……............/... ……............. 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

 

2. ระบบสารสนเทศ  

2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

▪ มีการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มา

ใช้ในการดำเนินงานหรือไม่ 

▪ มีการกำหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อย

ในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ 

▪ ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

▪ มีข้อแนะนำหรือให้การฝึกอบรมการใช้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 

▪ เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย

หรือทำงานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมี

การแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ 

▪ มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม

ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่  

▪ การจัดซื้ ออุ ปกรณ์ คอมพิ ว เตอร์มี ก าร

ประสานและวางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้

มั่นใจว่าในระยะยาวคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะ

เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์อื่นหรือไม่ 

2.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ  

▪ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบ

ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

▪ ผู้ที่ ได้ รับอนุมัติ เท่ านั้นที่ สามารถเข้าถึ ง

แฟ้มข้อมูลและโปรแกรม 

▪ แฟ้มข้อมู ลคอมพิ วเตอร์ที่ ส ำคัญ มีการ

กำหนดให้จัดทำแฟ้มสำรองและเก็บรักษา

หรือไม่ 

▪ มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้  

อินเตอร์เน็ต หรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ  

▪ มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่ประมวล

จากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่ 

▪ ผู้ใช้ มีการสำรวจประโยชน์ของสารสนเทศที่

ได้รับเป็นครั้งคราวหรือไม่ 

▪ มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ

หรือไม่ 
 

    
สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
...............(จากข้อ 2.1 - 2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบสารสนเทศจะช่วยให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่)................................ 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ตำแหน่ง ……………………………….…………… 
วันที.่................../......... ……............/... ……............. 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

3. การบริหารพัสดุ  

3.1 เร่ืองท่ัวไป  

▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 

ต่อไปนี ้

– การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

– การจัดซื้อจัดจ้าง 

– การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 

– การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

– การบันทึกบัญชีและทะเบียน 

▪ มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้ 

(กรณีมิได้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี    

ว่าด้วยการพัสดุ) 

– นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือ

ผู้ผลิตโดยตรง 

– วิธีการคัดเลือก 

– ขั้นตอนการจัดหา 

– การทำสัญญา 

▪ มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามี

การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด 

3.2 การกำหนดความต้องการ 

▪ มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด

ความต้องการพัสดุหรือไม่ 

▪ ผู้ใช้พัสดุ  เป็นผู้กำหนดความต้องการพัสดุ

หรือไม่ 

▪ การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา 

ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณ

พัสดุ กำหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและ

ชัดเจนหรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

▪ มีการกำหนดระยะเวลา การแจ้งความ

ต้ องการพั สดุ ห รือขอให้ จั ดหาไว้อย่ าง

เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดหา เพื่อ

ป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอ้างความ

เร่งด่วนหรือไม่ 

3.3 การจัดหา 

▪ มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้

หรือไม่ 

▪ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการจัดหาในแต่

ละวิธีไว้เหมาะสมและทันกับความต้องการ

หรือไม่ 

▪ มีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติ

ราคาและปริมาณไว้หรือไม่ 

▪ จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่ 

▪ จัดทำราคากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคา

เสนอขายหรือไม่ 

▪ มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/

หรือราคาจากผู้ขายหลายแห่ง เพื่อให้ได้

ราคาที่ดีที่สุดหรือไม่ 

▪ การจัดหากระทำโดยหน่วยจัดหา หรือ

พนักงานจัดหา ตามใบแจ้งความต้องการ

พัสดุหรือใบอนุมัติจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้ว

หรือไม่ 

▪ กำหนดอำนาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่า

ของพัสดุหรือบริการ เพื่อความคล่องตัวและ

รัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

▪ มีการจัดทำใบสั่งซื้อและสำเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง 

คือ ผู้ตรวจรับของ ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือ

การเงิน ฯลฯ หรือไม่ 

▪ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสญัญาชัดเจน

และรัดกุมหรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

 

▪ กำหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่ 

▪ ใบสั่งซื้อจัดทำขึ้นโดยเรียงลำดับหมายเลขไว้

ล่วงหน้าและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่ 

3.4 การตรวจรับและการชำระเงิน 

▪ มีการกำหนดผู้มีอำนาจในการตรวจรับ

หรือไม่ 

▪ พัสดุที่สำคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดย

คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพ

พิ เศษ ตรวจรับโดยผู้ชำนาญในเรื่องนั้น

โดยเฉพาะหรือไม่ 

▪ ตรวจนับจำนวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับ

กับใบสั่ งซื้อหรือใบสั่งของ พร้อมลงนาม

ผู้ตรวจรับอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่ 

▪ ทดสอบคุณภาพตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้อ 

หรือสัญญาซื้อหรือไม่ 

▪ มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการ

อนุมัติถูกต้องหรือไม่ 

▪ มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับสินค้าที่ชำรุด

เสียหาย และได้รับไม่ครบหรือไม่  

▪ เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลดหนี้จาก

ผู้ขายหรือไม่ 

▪ มีการอนุมัติการชำระหนี้หรือไม่ 

▪ กำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจ

จ่ายชำระหนี้หรือไม่ 

▪ ใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการทำ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อป้องกันการ

จ่ายซ้ำหรือไม่ 

▪ มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของ

กับใบสั่ งซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง 

ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ 
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3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย 

▪ มีการจัดทำบัญชี/ทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุ

แยกเป็นประเภทและมีหลักฐานประกอบทุก

รายการหรือไม่ 

▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และ

ลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุ

หรือไม่ 

▪ การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

หน่วยพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่าย

พัสดุหรือไม่ 

▪ มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพื่อ

นำมาสอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือ

กับบัญชี/ทะเบียนหรือไม่ 

▪ มี ก ร รม ก า ร  ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เจ้ า ห น้ าที่ พั ส ดุ  

ตรวจสอบการรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือประจำปี

ว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน 

หรือไม่ 

▪ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการรับ 

- จ่ายพัสดุคงเหลือประจำปีหรือไม่ 

▪ กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือ

หมดความจำเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และ

ดำเนินการตามระเบียบหรือไม่ 

▪ กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้

โดยไม่ทราบสาเหต ุมีการสอบสวนหาตัวผู้รับ

ผิดทางแพ่งและติดตามเรียกค่าสิ นไหม

ทดแทนหรือไม่ 

▪ มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่ 

▪ สถานที่จัดเก็บพัสดุ  มีการแต่งตั้งเวรยาม

รักษาความปลอดภัยหรือไม่ 

▪ สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้หรือไม่ 

▪ มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่ 
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คำถาม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ 

3.6 การบำรุงรักษา 

▪ มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุหรือไม่ 

▪ มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาเป็นไป

ตามแผนหรือไม่ 

▪ มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบำรุงรักษา

ให้แก่ผู้ใช้พัสดุหรือไม่ 

▪ มี ก า รพิ จ า รณ าข้ อ เป รี ย บ เที ย บ ก า ร

บำรุงรักษาระหว่างการดำเนินงานเองและ

การจ้างหน่วยงานภายนอกหรือไม่ 

3.7 การจำหน่ายพัสดุ 

▪ มีการรายงานพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือ

หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและ

พัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้

จำหน่ายพัสดุหรือไม่ 

▪ มีการจัดทำรายงานการจำหน่ายพัสดุออก

จากบัญชีหรือไม่ 
 
    
สรุป : การควบคุมการบริหารพัสดุ 
..............(จากข้อ 3.1 - 3.7 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….………… 
ตำแหน่ง ……………………………….…………… 
วันที.่................../......... ……............/... ……............. 

 

 
 

 



         แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย  
ชื่อหน่วยงาน........(๑).............................. 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ..................(๒).................... 

 

(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม 
     1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
     1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบั งคับบัญ ชา อำนาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 
     1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
     1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ     
การควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภ าย ใน ข อ งก ารป ฏิ บั ติ ง า น ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่ จ ะส าม ารถระบุ และป ระเมิ น ความ เสี่ ย ง                       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
     2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม     
ทั้ งหน่ วยงานของรัฐและวิ เค ราะห์ ค วาม เสี่ ย ง        
เพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 
 

 

 

      



(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
     2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่ อ าจมี ผ ลกระท บ อย่ างมี นั ย ส ำคัญ ต่ อ ระบ บ         
การควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
     3 .3 หน่ วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม              
โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จ          
ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้ 
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
     4 .2  หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน       
ที่กำหนด 

 4.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ ยวกับ เรื่อ งที่ มี ผลกระทบต่ อการปฏิ บั ติ ต าม       
การควบคุมภายในที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 



(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 หน่ วยงานระบุ  พัฒนา และดำเนินการ

ป ระ เมิ น ผลระหว่ างการปฏิ บั ติ งาน  และห รือ        
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่น ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ     
ของการควบคุมภายใน 
    5.2  หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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วันที่.....(๘).....เดือน........................พ.ศ..................... 



(3) (4) (5) (6)  (7) (8)  (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00
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 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ ต าแหน่ง ................................(11).............................................
 =  ด าเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่าก าหนด วันท่ี .............(๑2)........... เดือน ....................พ.ศ. ......................
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O  =  อยู่ระหว่างด าเนินการ

ความเส่ียง
ท่ียังมีอยู่

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/ ก าหนด

เสร็จ

สถานะด าเนินการ วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น

แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย
หน่วยงาน ........................(๑).............................

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด..........(๒)........... ถึง .....................................



(3) (4) (5) (6)  (7) (8)  (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน การควบคุมภายใน การปรับปรุง

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00

สถานะด าเนินการ ลายมือช่ือ ..............................(10)..............................................
 =  ด าเนินการแล้วเสร็จ ต าแหน่ง ................................(11).............................................
 =  ด าเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่าก าหนด วันท่ี .............(๑2)........... เดือน ....................พ.ศ. ......................
X   =  ยังไม่ได้ด าเนินการ              
O  =  อยู่ระหว่างด าเนินการ

ความเส่ียง
ท่ียังมีอยู่

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/ ก าหนด

เสร็จ

สถานะด าเนินการ วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น

แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย
หน่วยงาน ........................(๑).............................

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด..........(๒)........... ถึง .....................................
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บทที่ 5 
 

ภาคผนวก 
 

           
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

 
สัญลักษณ์ คำอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 กระบวนการควบคุมภายใน 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
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ค าน า 
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสุขภาพ  
และคุณภาพชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข  
ปี 2562 เพ่ือพัฒนาจิตใจของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้มแข็งสามารถควบคุมกำกับกายให้คิดดี 
พูดดี ทำดีด้วยวิถีศาสนธรรมและวิถีชีวิตไทย โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิร่วมกัน 
ใน 3 ระดับ คือ ส่วนราชการระดับกองของแต่ละกรมให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน ส่วนราชการ 
ระดับกรมให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ และระดับกระทรวงสาธารณสุขให้จัดกิจกรรมเป็นประจำ 
ทุกเดือนและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา  

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกระบวนการ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม ขึ้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ฯ ใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรม ฯ อันจะทำให้การจัดกิจกรรม ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ของการกิจกรรม ฯ ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

  การสวดมนต์และการเจริญสมาธิเป็นที่ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่โบราณกาลเป็นต้นมา
ในมนุษย์ทุกทวีปของโลก ทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอ่ืน ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย การสวดมนต์ 
และการเจริญสมาธิมีการปฏิบัติกันทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสนาที่มีผู้เคารพนับถือในประเทศไทย 
5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ -ฮินดู และซิกข์ ในระยะแรกอาจเป็นการปฏิบัติ 
เพียงตามคำสอน ศรัทธา และความเชื่อต่อศาสนา ว่าการสวดมนต์และการเจริญสมาธิทำให้ได้บุญ ได้กุศล ช่วยให้
สุขภาพแข็งแรง ป้องกันและขจัดโรคภัยได้ ต่อมาในสมัยที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ของการปฏิบัติ การสวดมนต์ และการเจริญสมาธิ  โดยแพทย์และ
นักวิชาการของโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศจำนวนมาก และประเทศไทยก็ได้ให้ความสนใจ 
ในการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันโดยได้มีประชาชนปฏิบัติการสวดมนต์และการเจริญสมาธิ เพ่ือการพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างกว้างขวางมากยิ่ งขึ้น ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ 
และภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง เมื่อมีสมาธิแล้ว การเรียนก็จะดี  และการปฏิบัติ งานก็จะมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล นอกจากนั้น การสวดมนต์และเจริญสมาธิยังทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
อีกดว้ย 

 คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสุขภาพ  
และคุณภาพชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข  
ปี 2562 เพ่ือพัฒนาจิตใจของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้มแข็งสามารถควบคุมกำกับกายให้คิดดี 
พูดดี ทำดีด้วยวิถีศาสนธรรมและวิถีชีวิตไทย โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิร่วมกัน 
ใน 3 ระดับ คือ ส่วนราชการระดับกองของแต่ละกรมให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน ส่วนราชการ 
ระดับกรมให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกสัปดาห์ และระดับกระทรวงสาธารณสุขให้จัดกิจกรรมเป็นประจำ 
ทุกเดือนและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกระบวนการ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม ขึ้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ฯ ใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรม ฯ อันจะทำให้การจัดกิจกรรม ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ของการกิจกรรม ฯ ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เป็นแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนา
ธรรม ให้กลับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 1.2.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่นำไปใช้พัฒนาการทำงานให้เป็นมืออาชีพ 

 1.2.3 เพ่ือให้การดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
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บทที่ 2 
 

การบริหารจัดการ 
 
 

2.1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สาธารณสุข 

หน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

มูลนิธิอุทัย สุดสุข 
 

หน่วยงานระดบักรม หน่วยงานของรัฐในกำกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน

และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

วัดพุทธปัญญา 
 

มูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร 

สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุข 

งานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

งานกองกลาง 
 

สำนักสารนิเทศ 
 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีและวิถีชีวิตไทย 
 

มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรม ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ฯ  
2.3 คำจำกัดความ 
  กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม หมายถึง กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และ
สนทนาธรรมตามโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการสวดมนต์  
เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ที่จัดขึ้นตามคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้ง 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เฉพาะการดำเนิน
กิจกรรมในระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับกระทรวงสาธารณสุข 
  การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมสวดมนต์  
เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม โดยมีการประสานงานไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ฯ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่จัดกิจกรรมตลอดจนสรุปข้อมูลจำนวน
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ และนำภาพการจัดกิจกรรม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนสื่อสั งคมออนไลน์และเว็บไซต์  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ฯ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลางหรือหน่วยงานระดับกรม สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐในกำกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ 
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมในแต่ละสัปดาห์ 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.1 ผังกระบวนงาน   
 
ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

30 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

2  
 
 
 

5 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

3  
 
 
 

5 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

4 
 
 
 
 

 
 
 

5 นาที 
 

 

กลุ่มงาน
คุม้ครอง
จริยธรรม 
 

5  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

5 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

 2 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

 

(1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จดัทำหนังสือเชิญปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต ์ฯ  

(2) กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดส่งหนังสือเชิญปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ถึงงานเลขานุการปลดักระทรวงสาธารณสุข 

(3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมติดต่อประสานงานและแจ้งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบจดักิจกรรมสวดมนต์ ฯ 

 

(4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมติดต่อประสานงานและแจ้งยืนยัน 
การเป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ จากงานเลขานุการปลดักระทรวง

สาธารณสุข 

(5.1) รับเชิญ 

(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณา 

ก 

(5.2) มอบหมายผู้แทน 

(5.2.1) กลุ่มงานคุม้ครอง
จริยธรรมแจ้ง 

ใหผู้้ไดร้ับมอบหมายทราบ 

(5.1.1) กลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรม 
แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ทราบ 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

  
 
 
 

2 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาที 
 
 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

6 5 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.1.3) แจ้งสำนักสารนิเทศทราบ 

(5.1.2) แจ้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีปฏิบัตหิน้าท่ี
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตทราบ 

(5.1.4) แจ้งหน่วยงานในสังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานระดับกรม หนว่ยงานของรัฐ 
ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน 

และรัฐวสิาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
 

(6) เตรียมความพร้อมการจดักิจกรรมสวดมนต์ ฯ 

ก

 
ก

 

ข 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 

 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรมและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ฯ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  30 นาท ี 
 
 
 
 

7 30 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรมและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ฯ 
 

8 10 นาที กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
 
 

 

ข 

 

(6.1) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการดังนี ้
- ยืมพรมรองอาสนะพระสงฆ์จากกลุ่ม
พิธีการและกิจกรรมพิเศษ กองกลาง 
- จัดทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ  
- ติดตั้งธูปเทียนไฟฟ้าในบรเิวณสถานท่ี
จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ  
 
 

(6.2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ 
ดำเนินการดังนี ้
- นิมนต์พระสงฆ์พร้อมรบั-สง่ 
- จัดเตรยีมดอกไม้พร้อมปจัจัย
เพือ่ถวายพระสงฆ ์
- จัดเตรยีมน้ำดืม่สำหรับพระสงฆ์
ประธานในพิธีผู้บรหิารระดับสูง
ของกระทรวงสาธารณสุขและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ  

 
 
 

(7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและหน่วยงานผู้รบัผิดชอบการจัดกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ ดำเนนิกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ตามกำหนดการ 

พร้อมบันทึกภาพกิจกรรมสวดมนต์ ฯ 
 

(8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สรุปจำนวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ 

ค 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-004 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน  2562 หน้า 10 ของ 15 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

9 
 
 

 
 
 
 

30 นาที 
 

กลุ่มงาน
คุม้ครอง
จริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 10 นาที 
 

กลุ่มงาน
คุม้ครอง 
จริยธรรม 

11 10 นาที กลุ่มงาน
คุม้ครอง
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 

(9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประสานเพื่อขอภาพถ่ายกจิกรรมสวดมนต์ ฯ 
จากสำนักสารนิเทศหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดกจิกรรมสวดมนต์ ฯ  

ในกรณีทีม่ีเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานดังกล่าวเข้าบันทึกภาพการจัดกจิกรรม 
สวดมนต์ ฯ 

(10) กลุม่งานคุม้ครองจริยธรรม นำภาพถ่ายกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ขึน้เผยแพร่
ผา่นทางสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

(11) กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมลูการจดักิจกรรม
สวดมนต์ ฯ 
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  3.1.1 ขอบเขต 
   เริ่มจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการ จัดทำหนังสือเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ จากนั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดส่งหนังสือเชิญดังกล่าวถึงงานเลขานุการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมติดต่อประสานและแจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯพร้อมทั้งติดต่อประสานงานและแจ้งยืนยันการเป็นประธาน 
ในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากงานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาเป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ (1) กรณีรับเชิญ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมแจ้งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสารนิเทศ ตลอดจน
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานระดับกรม หน่วยงาน
ของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทราบ (2) กรณีมอบผู้แทน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมแจ้งให้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน 
ในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ทราบ จากนั้นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมสวดมนต์ ฯ 
ดำเนินการดังนี้ (1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมยืมพรมรองอาสนะพระสงฆ์จากกลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
กองกลาง จัดทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ และติดตั้งธูปเทียนไฟฟ้าในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ (2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์พร้อมรับ-ส่ง จัดเตรียม
ดอกไม้พร้อมปัจจัยเพ่ือถวายพระสงฆ์และจัดเตรียมน้ำดื่มสำหรับพระสงฆ์ประธานในพิธีผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุขและเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ จากนั้นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ตามกำหนดการ พร้อมบันทึกภาพกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ เมื่อดำเนินการกิจกรรมสวดมนต์ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสรุปจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ  
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บทที่ 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  4.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
  4.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 
  4.4 คู่มือคำแนะนำในการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
เสริมพลังคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือสุขภาพ และคุณภาพชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของ
บุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 
  4.5 ตัวอย่างเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสวดมนต์  เจริญสมาธิ  และสนทนาธรรม 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
  4.6 หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ 
  4.7 หนั งสือแจ้ งเวียนรายชื่ อหน่ วยงานผู้ รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสวดมนต์  เจริญสมาธิ   
และสนทนาธรรม 
  4.7 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.8 ตัวอย่างสื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.9 หนังสือเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป้นประธานกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.10 หนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ 
และสนทนาธรรม 
  4.11 หนังสือเชิญผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหาร
ส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.12 เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.13. ตารางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.14 กำหนดการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.15 ขั้นตอนการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม (สำหรับพิธีกร) 
  4.16 ตัวอย่างสื่ออินโฟกราฟิกที่ใช้นำเสนอในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.17 ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
  4.18 แบบบันทกึจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 
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5. การจัดเก็บเอกสาร 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการสวดมนต์ 
เจริญสมาธิ 
และสนทนาธรรม 
ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

เข้าถึงได้ตลอดเวลา 

 
6. ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 

บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 5 
 

ภาคผนวก 
           
5. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

 
สัญลักษณ์ คำอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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กฎหมาย ระเบียบ  
และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 

้หนา   ๔
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

 

คําปรารภ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  กําหนดให

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ

ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน

เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรง

แหงการกระทํา  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย   

ก.พ.  ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน 

แลวเห็นวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน

ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  ดังนั้น  การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง

ขาราชการพลเรือนทั้งปวงจึงตองมีคุณธรรม  ซ่ึงเปนการอันพึงทํา  เพราะนําประโยชนใหเกิดแก

สวนรวมและตนเอง  และศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน  เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเอง  

ประกอบกันข้ึนเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 

อนึ่ง  มาตรา  ๒๘๐  ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ

จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม  รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม

ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙   

ดังนั้น  บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวย 

ความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 

ของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  ๙   ประการ 

ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน  ดังนี้ 



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน

ทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  ประกอบคานิยมหลักสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  อันผูตรวจการ
แผนดินไดใหคําแนะนําใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนเปนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  เพื่อใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่อมั่นของปวงชน   และดํารงตนต้ังมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม  สมกับความเปนขาราชการ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันครบเกาสิบวัน  นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายความวา  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  ฉบับนี้   
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  และลูกจางในสังกัด  

ราชการพลเรือน 



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค 
“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายความวา  คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ   
“ของขวัญ”  หมายความวา  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม   

หมวด  ๒ 
จริยธรรมขาราชการพลเรือน 

 

 

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา   และไมกระทําการเลี่ยงประมวล  

จริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว  หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการ  

และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา 

การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการมีหนาที่ตองรายงาน   

การฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน  (หากมี)  ตอหัวหนาสวนราชการและหรือคณะกรรมการ

จริยธรรมโดยพลัน   

ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดกระทรวง  หรือผูบังคับ 

บัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน   

นิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นของรัฐ  

และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีที่การดํารง

ตําแหนงนั้น ๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทาํใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง  การรับจางทําของ  การเปนตัวแทน  การเปนนายหนา  

และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย   



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้  
หรือมีการเสนอเรื่อง  ซ่ึงมีลักษณะตาม  (๒)  ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน 
การกระทําดังกลาว  และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่  เสียสละ  ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว  โปรงใส  และสามารถตรวจสอบได  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง  และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู  ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย  จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

(๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน   
หรือของขาราชการอื่น  ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  เย่ียงที่ปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  ตรงไปตรงมา  ปราศจากอคติสวนตน   ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแตละกรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่  ตองรีบแกไขใหถูกตอง  และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน  
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน  เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไมส่ังราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ  ในกรณีที่ส่ัง
ราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว  ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําส่ัง   
เพื่อใหผูส่ังพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่  และยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติ  เหนือกวาประโยชนสวนตน  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น  ไมวาจะเปนญาติพี่นอง  พรรคพวก 

เพื่อนฝูง  หรือผูมีบุญคุณสวนตัว  มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น  หรือปฏิบัติ

ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของ  

ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
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(๓) ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิด

ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน   

แลวแจงใหผูบังคับบญัชา  หัวหนาสวนราชการ  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบั ติหนาที่ที่ รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือหนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ

เปนหลัก  ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวม 

กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชนของทางราชการ

และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่   

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม  โดยอยางนอย

ตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอื่นเรียก  รับ  หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญ 

แทนตนหรือญาติของตน  ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ 

ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือเปนการใหตาม

ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการที่เปนคุณ  หรือเปนโทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

(๓) ไมเสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเอง

หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  

โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  

ในกรณีมีขอสงสัย  หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย  ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณา  และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําส่ังผูบังคับบัญชา  หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว 

(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย  ตองทําเร่ืองเสนอใหหัวหนา 
สวนราชการพิจารณา  และสงเร่ืองใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป 

(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย  ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ   
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น  และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว 

(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน  สิทธิ  หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย  หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน 

(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด  หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน  หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน  เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 

(๗) เมื่อไดรับคํารอง  หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน  หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย  
กฎ  หรือขอบังคับ  ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน   สรางภาระเกินสมควรแก  
ประชาชน  หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดข้ึน  ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับ  
ดังกลาวโดยเร็ว 

ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  เปนกลางทางการเมือง  ใหบริการ  
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง  โดยไมหลีกเลี่ยง  ละเลย  หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย 

(๒) ปฏิบัติหนาที่  หรือดําเนินการอื่น  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  และสิทธิเสรีภาพ
ของบคุคล  ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 

(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคติ  และ 
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ   
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อ 
ทางศาสนา  การศึกษา  อบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ  เวนแต 
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น  เพื่อขจัดอุปสรรค  หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น  หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล  เปนธรรม  และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป 
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(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ  การอภิปราย  การแสดงปาฐกถา   การบรรยาย  หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง  เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา   

(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง  พรรคพวก  เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด

และรวดเร็ว  ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่  
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  ทันการณ  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น  อันไมใชการปฏิบัติหนาที่  
โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น  ไมอนุญาต  หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล  หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย  
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว  ทั้งนี้  จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ  นับแตกระทําการดังกลาว 
หรือไดรับการรองขอ 

ขอ ๑๐ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ 
โดยเครงครัด  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 

(๒) ใชงบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให  ดวยความประหยัด  
คุมคา  ไมฟุมเฟอย 

(๓) ใชความรูความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่  ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด   

ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 
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(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช 
ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  พระราชินี  และ 
พระรัชทายาทไมวาทางกาย  หรือทางวาจา 

ขอ ๑๒ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน  รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ 
ของราชการโดยรวม  โดยอยางนอยตองวางตน  ดังนี้ 

(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่อง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม  โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูอยู  
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 

(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน  
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถ   
และขยันขันแข็ง  ไมเลือกที่รักมักที่ชัง  และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ   
หรือราชการโดยรวม 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
องคกรคุมครองจริยธรรม 

 

 

ขอ ๑๓ ก.พ.  มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ  
จริงจัง  โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม 
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(๒) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ 
กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

(๓) คุมครองขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย างตรงไปตรงมามิให  
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๔) เผยแพรและปลูกฝงจริยธรรมใหเปนที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขาราชการ   
และประชาชน 

(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการ  ผูบังคับบัญชา  และขาราชการ 
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง 

(๖) ติดตาม  สอดสองการใชบังคับ  และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีการ 
ฝาฝนจริยธรรมและยังไมมีการดําเนินการใด  ก.พ.อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได 

(๗) ประสานงานกับผูตรวจการแผนดิน   เพื่อใหการปฏิบั ติตามคานิยมหลักสําหรับ   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  และเจาหนาที่ของรัฐ  ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 
อยางจริงจัง  มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ของหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการ
จริยธรรม  และขาราชการทั้งปวง  และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐมนตรี  และผูตรวจการ
แผนดิน  แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๙) ตีความ  และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้ 

(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป  

และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏบิัติตอไป 

(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกส่ีป 

(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน 

ขอ ๑๔ ให  ก.พ.  โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม

ประจําสวนราชการข้ึน  เพื่อควบคุม  กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมี 

ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก  ก.พ.   
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(๒) กรรมการผู ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการเลือกกันเอง 
ใหเหลือสองคน 

(๓) กรรมการสองคนซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ  
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น  ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน   ซ่ึงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา 
สวนราชการรวมกันเสนอ 

ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย  และเปนผูมีเกียรติ  เปนที่ยอมรับของ 

สวนราชการนั้น   
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน

ราชการ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ  ในกรณีที่มีขอสงสัย

หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม  ใหสงเร่ืองใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ  
เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให  ก.พ.  โดยพลัน  ถา  ก.พ.  มิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  รับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 

(๔) สงเร่ืองให  ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน 

(๕) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม   
ของสวนราชการ 

(๖) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให  

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหนาสวนราชการ   

ตอ  ก.พ.  และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ

หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน  หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน 
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ  ก.พ. 

(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาใชบังคับ 

ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหารสวนราชการต้ังแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  

ประเภทอํานวยการ  หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่นที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา  ควบคุมใหผูอยูใต

บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย   

มีผลงานและความรูความสามารถ  และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  โดยใหมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) คุมครองและประกันความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ของสวนราชการ 

(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกล่ันแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสวนราชการต้ังแตประเภท

อํานวยการขึ้นไป  ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ขาราชการผูถูก

กลาวหานั้นไมอาจดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําส่ังแตงต้ัง  โยกยาย  เลื่อนเงินเดือน   แตงต้ัง

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการดําเนินการใดที่เปน

ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น  จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว   

(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๔) ติดตามสอดสองใหข าราชการในสวนราชการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

อยางเครงครัด 

(๕) ปฏิบัติตามมติหรือคําวินิจฉัย  ก.พ.  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  คําแนะนําของ

ผูตรวจการแผนดิน  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด  และหัวหนาสวนราชการไมเห็น

พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น  ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให  

ก.พ.  วินิจฉัยได  เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว 
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(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้  หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ  ก.พ. 

(๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน  หรือ  ก.พ.  
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ใหจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรมข้ึนในทุกสวนราชการขึ้นตรงตอหัวหนา 
สวนราชการ  มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้  ซ่ึงมีความเปนอิสระ  โดยมีขาราชการ
ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนข้ึนไปเปนหัวหนากลุม  และมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี  และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพื่อรายงานผลใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา  
ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย  หรือตามที่เห็นสมควร
ก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม   

ใหนําความในขอ  ๑๖  (๒)  มาใชกับขาราชการในกลุมงานคุมครองจริยธรรมดวย  โดยอนุโลม  
โดยให  ก.พ.  เปนผูใหความเห็นชอบ 

(๔) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ 
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ  

คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ 
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

สวนที่  ๒ 
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

 

ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด  ๒  ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แลวแตกรณี   



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝาฝนจริยธรรม  ผูบังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย  วากลาว

ตักเตือน  ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือส่ังใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร   

ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  และ  ก.พ.  สงเสริมจริยธรรม

ขาราชการ  โดยอยางนอยตองดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในการบรรจุแตงต้ัง   เลื่อนเงินเดือน   ยายหรือโอนขาราชการ   ใหใชพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ 

(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม  จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล

จริยธรรม  จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน  รวมทั้งจัดใหมี

กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร  และขาราชการอยางสม่ําเสมอ 

(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ 

(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด 

(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

(๗) จัดใหมีการศึกษาคานิยมที่ เปนอุปสรรคตอการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น 

(๘) เผยแพรใหประชาชน  ผูเปนคูสมรส  ญาติ  พี่นอง  พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ

ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ  เพื่อไมทําการอันเปนการ

สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม 

(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   

ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด  ขาราชการอาจเสนอเรื่อง  

ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ

คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได  ในกรณีที่เร่ืองนั้นเปนเร่ืองสําคัญ

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  

แลวแตกรณี  คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเร่ืองให  ก.พ.  วินิจฉัย 

ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาเร่ืองดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเร่ืองสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา

จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเร่ืองใดโดยดวน  หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ  และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน  ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด 

หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ตองใหคําแนะนําตามสมควร   
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดิน  หากไมมีคําวินิจฉัยในเร่ืองที่เปน
ปญหามากอน  หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ  ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่  ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีของขาราชการ 
ที่สรางความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  และการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม  ใหสงเร่ือง 
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ  ก.พ.ทราบ 

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการจริยธรรม  ก.พ.  หรือผูตรวจการแผนดินเคยวินิจฉัยไวแลวโดยสุจริตไมตองรับผิด 
ทางวินัย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมและจัดต้ังกลุมงานคุมครองจริยธรรม  
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ  ให  ก.พ.  จัดใหมี   
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข  
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให  ก.พ.  รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ  หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม  คณะกรรมการจริยธรรม  หัวหนาสวนราชการ  และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง   
และตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ครบหนึ่งป 
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 



ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  7 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
รณรงค ์ หาญศึก สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายรณรงค์  หาญศกึ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
รณรงค ์ หาญศกึ 

(นายรณรงค์  หาญศึก) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

 





คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศนูย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง     กระบวนการจดัทำคำรับรองการปฏิบตัริาชการ 
            ศูนยป์ฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งที ่00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน  2562 หน้า 1 ของ 12 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ค าน า 
 

 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ ๒) ขอบเขต 3) คำจำกัดความ 4) ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 6) ระบบติดตามประเมินผล 7) แบบฟอร์ม 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี ้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า  

"การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจการอำนวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบ 
ของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกำหนด
มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ อ่ืนใดเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25644 เป็นต้นมา โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกระทรวง 
และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จึงจัดทำคู่มือ 
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง   คูม่ือการจัดทำคำรบัรองการปฏิบัตริาชการ 
          ศนูย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน  2562 หน้า 4 ของ 61 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีแผนที่บอกเส้นทางการทำงาน

การจัดทำคำรับรองที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
และรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 

1.2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทราบถึงแนวทาง การ
จัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดระยะเวลา และเพ่ิมความครบถ้วนถูกต้อง 

1.2.3 เพ่ือถ่ายทอดให้บุคลากรใหม่สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน สามารถ 
เริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางาน 
ที่ไม่เป็นระบบ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-004 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน  2562 หน้า 5 ของ  

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 2 
 

การบริหารจัดการ 
2.1 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ขอบเขต 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในการ

จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำตัวชี้วัด  
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การดำเนินการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการจดัทำรายงานการประเมินผล  

 
2.4 คำจำกัดความ 
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางท่ี 
กลุม่พัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 กรอบการประเมิน หมายถึง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 3.1.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป. 

2  
 
 

1 วัน - กพร. สป 
- หน่วยงาน
ในสังกดั สป. 
ราชการ
บริหาร
ส่วนกลาง 

3  
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 

4  
 
 
 
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป 
 

 
 
 

(4) กพร. สป. วิเคราะห์ข้อมลูตัวช้ีวัดตาม (ร่าง)  
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ  

และตามมติที่ประชุม ฯ ตาม (2) 
 
 

(1) กพร. สป. กำหนด (รา่ง) กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 

(2) กพร. สป. ประชุมช้ีแจงหน่วยงานในสังกัด สป. ราชการบริหาร
ส่วนกลาง รับทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

ประจำปีงบประมาณ 
 

(3) ศปท. สธ. เข้าร่วมประชุมช้ีแจง (ร่าง) กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ 

 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 

  

5 กพร. สป. 
ดำเนินการ 

- กพร. สป 
- หน่วยงานใน
สังกัด สป. 
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง 

6  
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

7  
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป 
 

8  2 เดือน - กพร. สป 
- หน่วยงานใน
สังกัด สป. 
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง 

9  
 
 
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

 
 
 
 
 
 

(6) ศปท. สธ. เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

(7) กพร. สป. เสนอเอกสารคำรับรองฯ ของหน่วยงาน  
ให้หวัหน้าหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงลงนาม  

ในคำรับรองฯ 

(8) ศปท.สธ. ดำเนนิการตามคำรบัรอง  
และจัดส่งคู่มือคำรับรองให้กับ กพร.สป. 

(9) ศปท.สธ. ติดตามตวัช้ีวัดตามคำรับรองฯ ครั้งท่ี 1 

ข 

ก 

(5) กพร. สป. ประชุมเจรจาความเหมาะสมของตวัช้ีวัด 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

    

10  
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

11  
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

12  
 
 
 

1 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ศปท. สธ. 
 

13  
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป. 

14  
 
 
 
 

กพร. สป. 
ดำเนินการ 

กพร. สป. 

 
 
 
 
 
 
   

(11) ศปท.สธ. ติดตามตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ครั้งท่ี 2 

ข 

(10) ศปท.สธ. จดัส่งรายงาน รอบ 6 เดือน 

(12) ศปท.สธ. จดัส่งรายงาน รอบ 12 เดอืน 

(13) กพร.สป. ตรวจประเมิน 

(14) กพร.สป. แจ้งผลการตรวจประเมิน 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
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3.1.1.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด (ร่าง) กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  และจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง รับทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง)  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตัวชี้วัดตาม (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ประจำปี
งบประมาณ และตามมติที่ประชุม ฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุม
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เสนอเอกสารคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงลงนาม ในคำรับรองฯ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามคำรับรอง และจัดส่งคู่มือคำรับรองให้กับ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ครั้งที่ 1 และจัดส่งรายงาน รอบ 6 เดือน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ครั้งที่ 2 และจัดส่งรายงาน รอบ 12 เดือน  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการตรวจประเมิน 
 

  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำร่างกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
    2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 

    3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง)  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี  งบประมาณ 
  4. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดตาม 
(ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ และตามมตทิี่ประชุม ฯ ตาม (2) 
  5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก  
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
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6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลตาม 
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน และตัวชี้วัดตามนโยบายของผู้บริหาร 

  7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอเอกสารคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงลงนาม ในคำรับรองฯ   

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานดำเนินการตามคำรับรอง 

9. ผู้ประสานหลักของหน่วยงานกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน ครั้งที่ 1  
โดยการแจ้งเวียนภายใน 

10. หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ โดยการประเมินผลตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 6 เดือน (ตามแบบฟอร์มรายงานในภาคผนวก) ได้ครบถว้นและทันตามกำหนดเวลา 

11. ผู้ประสานหลักของหน่วยงานกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน ครั้งที่ 2  
โดยการแจ้งเวียนภายใน 

12. หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ โดยการประเมินผลตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) รอบ 12 เดือน (ตามแบบฟอร์มรายงานในภาคผนวก) ได้ครบถว้นและทันตามกำหนดเวลา 

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เตรียมข้อมูล และเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการตรวจประเมิน โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
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บทที่ 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 
คูม่ือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจดัทำคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริต กระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ป ี
(ทบทวน) 

เว็บไซตศ์ูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าถึงได้
ตลอดเวลา 

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
  บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก 
และบุคคลทั่วไป 
 
4.4 ระบบติดตามประเมินผล 

ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน  2562 หน้า 12 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

บทที่ 5 

ภาคผนวก 

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการจัดทำ Work Flow 

 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 

 

 

 

 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
แสดงถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 13 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 6 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 14 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

5.3 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวช้ีวัด 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

1. ตัวช้ีวัดที่   ...................................................................................................................................................... 

2. หน่วยวัด  : ร้อยละ/จำนวน........................................................................ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 

4. คำอธิบาย: 

5. สูตรการคำนวณ: 

 

 

 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- ร้อยละ … ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... – 31 มีนาคม ....) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... – 30 กันยายน ....) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด..................................... ร้อยละ/
จำนวน 

ร้อยละ....... ร้อยละ....... ร้อยละ....... 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล:………………………………………………………………..………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

10. ผู้กำกับดแูลตัวชี้วัด: ..................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 
      หนว่ยงาน : …………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล : ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................... 
     หน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดที่   ...................................................................................................................................................... 

2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 

4. คำอธิบาย: 

   

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การใหค้ะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแตล่ะระดับ ดังนี้ 
 

ขัน้ตอน          
การดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

2 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

3 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

4 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

5 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... – 31 มีนาคม ....) 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 17 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1   เท่ากับ 1 คะแนน 

2   เท่ากับ 2 คะแนน 

3   เท่ากับ 2 คะแนน 

 

7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม .... – 30 กันยายน ....) 

 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1   เท่ากับ 1 คะแนน 

2   เท่ากับ 1 คะแนน 

3   เท่ากับ 1 คะแนน 

4   เท่ากับ 1 คะแนน 

5   เท่ากับ 1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 18 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด..................................... ระดับ ............. ............. .............. 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :…………………………………………………………………………………………….….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :..................................................................หมายเลขโทรศัพท.์................................... 

      หนว่ยงาน: …………………………………………………………………………………………………………….……………….….. 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล: ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

      หนว่ยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 19 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid) 

1. ตัวช้ีวัดที ่  ...................................................................................................................................................... 

2. หน่วยวัด  : ระดับความสำเร็จ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ........ 

4. คำอธิบาย: 

 

5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 

6. เกณฑ์การให้คะแนน: 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความกา้วหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดบั ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone 
2 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ 

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ  
3 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ 

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ  
4 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ 
5 กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ  

- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... – 31 มีนาคม ....) 
 

8. ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 20 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนที่ได ้

1   เท่ากับ 1 คะแนน 

2   เท่ากับ 2 คะแนน 

3   เท่ากับ 2 คะแนน 

 
7.2)      การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
             (ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม .... – 30 กันยายน ....) 

 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการประเมิน 
ค่าคะแนนทีไ่ด ้

1   เท่ากับ 1 คะแนน 

2   เท่ากับ 1 คะแนน 

3   เท่ากับ 1 คะแนน 

4   เท่ากับ 1 คะแนน 

5   เท่ากับ 1 คะแนน 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 21 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

8. รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 

หน่วยวัด 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

2559 2560 2561 

ชื่อตัวชี้วัด..................................... ระดับ ............. ............. .............. 

 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :………………………………………………………………………………………….…....... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

10. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :..................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

      หนว่ยงาน: …………………………………………………………………………………………………………….……………….….. 

     ผู้จัดเก็บข้อมูล: ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................... 

      หนว่ยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 22 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI TEMPLATE)  

หัวข้อรายละเอียดตัวชี้วัด คำอธิบาย 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดให้ตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ต้องการวัดผลตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวชี้วัดให้ตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ต้องการวัดผล  
เช่น ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ เป็นต้น 

น้ำหนัก ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

คำอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง  
- ใช้คำอธิบายตัวชี้วัดตามคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณนัน้ 

กรณเีป็นตัวชี้วัดรายบุคคลที่จัดเก็บข้อมูลเอง 
- ระบุคำจำกัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี ้ว ัด/ชื ่อตัวชี ้ว ัด 

ขอบเขตการดำเน ิน งาน  แนวทางการวัดผลของตัวชี ้ว ัด  เพื ่อ ให ้ผู ้
ประเมินและผู้ได้รับการประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกัน 

สูตรการคำนวณ ระบุสูตรการคำนวณท่ีสอดคล้องกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด 

เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) สอดคล้องกับประเภทตัวชี้วัด และวิธีการวัด เช่น ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณต้องนำรายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลัง มาพิจารณากำหนด
เป็นค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนด้วย เป็นต้น 

เงื่อนไข (ถ้ามี) ระบุ เงื่อนไขที่จำเป็น ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จของตัวชี้วัด 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ระบุข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตของตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลสอดคล้องกับคำจำกัดความของตัวชี้ วัดที่ ใช้ ในการประเมินผล
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

แหล่งข้อมูล/ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

ระบุแหล่งของข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการประเมินผล รวมทั้งวิธี การจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด                       
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 23 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

หัวข้อรายละเอียดตัวชี้วัด คำอธิบาย 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด                       
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล                             
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัด 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 24 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

5.4 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงปริมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 

❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

โทรศัพท:์ โทรศัพท์มือถือ : 

คำอธิบาย : 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :   

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

ชื่อตัวชี้วัด 2559 2560 2561 

............................................................. …………… …………… ………… 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน 
 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ค่าคะแนนที่ได้ 

1   

2   

3   

4   

5   

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 25 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 

น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัด........................................... …………. ……………… ……………… ……………… 
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ  : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :      

หลักฐานอ้างอิง : 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 26 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดทีเ่ป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 

❑  รอบ 12 เดือน 

ชือ่ตัวชีวั้ด :  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู : 

โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ : 

คำอธิบาย : 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ใส่ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหรือ 
รอบ 12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑก์ารให้คะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

1  
2  
3  
4  
5   

เกณฑ์การใหค้ะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน  

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1   
2   
3   
4   
5   



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 27 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตวัชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัด........................................... …………. ……………… ……………… ……………… 
 
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด้ดำเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :     

หลักฐานอ้างอิง : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 28 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลสำหรับตัวช้ีวัดที่เป็นเชิงผสม (Hybrid) 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 

❑  รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด :  

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล : 

โทรศัพท์: โทรศัพท์มือถือ : 

คำอธิบาย : 

 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :  ใส่ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหรือ 
รอบ12 เดือนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

1  
2  
3  
4  
5  

 

เกณฑ์การให้คะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือนหรือรอบ 12 เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1   
2   
3   
4   
5   



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 29 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
❑  รอบ  6 เดือน 

❑  รอบ 12 เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ำหนัก 

ชื่อตัวชี้วัด..............................................     
 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

 ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :     

 หลักฐานอ้างอิง : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 30 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 

รอบระยะเวลาการรายงาน ทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน 

ชื่อตัวชี้วัด ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 

หมายเลขโทรศัพท์ 
 

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุผล
สำเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล 

หมายเลขโทรศัพท์ 
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัด 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการ
นอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ 

คำอธิบาย กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง 

▪ ใช้คำอธิบายตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณนั้น 

กรณีเป็นตัวชี้วัดทีจ่ัดเก็บข้อมูลเอง 
▪ ระบุคำจำกัดความและรายละเอียดเพ่ิมเติมของตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัด ขอบเขต 
การดำเนิ นงาน เพ่ือให้ ผู้ ป ระเมินและผู้ ได้ รับการประเมินผลมีความเข้าใจ 
ที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด 

ข้อมูลผลการดำเนินงาน ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตามรอบระยะเวลาของการรายงานผลของ
ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด 
พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลประกอบที่ใช้ในการคำนวณให้ครบถ้วนตามคำนิยามหรือสูตรการ
คำนวณ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระบุ เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
(รายตัวชี้วัด) ตามรอบการรายงานผล รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 31 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการ (รายตัวชี้วัด) 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 

การคำนวณคะแนนจาก 
ผลการดำเนินงาน 

- ตัวชี้วัด/ข้อมูล 
- พ้ืนฐานประกอบ

ตัวชี้วัด 
- น้ำหนัก 

- ผลการดำเนินงาน 

▪  

▪ ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

 
▪ ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด) 
▪ ระบุผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมหีน่วยนับ

เหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สำหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 
ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน) 

- ค่าคะแนนที่ได้ ▪ ระบุค่าคะแนนของตัวชี้วัด โดยนำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
การให้คะแนนทีก่ำหนดไว้ 

▪ กรณี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ที่มีผลการดำเนินงาน มากกว่าหรือน้อยกว่าเกณฑ์ 
ที่กำหนด และไม่ได้ระบุอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนให้คำนวณค่าคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
ตัวอย่างเช่น  

1. บัญญัติไตรยางค์ (ยิ่งมากยิ่งดี) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

60 65 70 75 80 

ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ ๗๓ 

    วิธีการคำนวณ       

 
 
 
 
 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 32 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

หัวข้อรายงาน คำอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

- ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 

2. บัญญัติไตรยางค ์(ยิ่งน้อยยิ่งดี) 

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 

54 52 50 48 46 

ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ ๔๗  

    วิธีการคำนวณ   ๔.๕๐๐๐ 

▪ ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนำค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัด
มาคูณกับน้ำหนักของตัวชี้วัดหารด้วย 100 

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/

มาตรการที่ได้ดำเนินการ 

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี ้

ปัจจัยสนับสนุนต่อการ

ดำเนินงาน 

ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งท่ีควบคุมได้และ

ควบคุมไม่ได้ 

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน ระบุปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุมได้และ

ควบคุมไม่ได้ 

ข้อเสนอแนะสำหรับ 

การดำเนินงานในปีต่อไป 

ระบุข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณต่อไป 

 

หลักฐานอ้างอิง ▪ ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจำนวนของเอกสารที่ได้จัดส่งมา 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) โดยชนิดของ
หลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน/บุคคลฯ ตามหัวข้อแนวทางการประเมินผล  
▪ ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะทำงาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 33 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

5.5 คำรบัรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 

 

 

คำรบัรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม.................................................. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

……………………………….. 
 

1.   คำรับรองระหว่าง 
 

     ชื่อ  ............................................   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ..............................................ผู้รับคำรับรอง  
      และ 
     ชื่อ  ………………………………………ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน………………………..............ผู้ทำคำรับรอง 

2.   คำรับรองเป็นคำรับรองสองฝ่ายเป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ได้แก่  
รอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .... ถึง วันที่  31 มีนาคม .... และรอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม .... ถึง วันที่ 30 กันยายน .... 

3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก ่1) คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัด
รายบุคคล  

4.   ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ                             

       

        
ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน………………………... 

วันที่  .............................................................. 

 

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ………………………........ 

วันที่  .............................................................. 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-002 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้  6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 34 ของ 61 
 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม.................................................. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

……………………………….. 
 

1.   คำรับรองระหว่าง 
 

     ชื่อ  ............................................   ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน........................................ผู้รับคำรับรอง  
      และ 
     ชื่อ  ………………………………………  ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงาน………………………....................ผู้ทำคำรับรอง 

2.   คำรับรองเป็นคำรับรองสองฝ่ายเป็นสัญญาร่วมกันและใช้สำหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ได้แก่  
รอบ 6 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .... ถึง วันที่ 31 มีนาคม .... และรอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันที่  
1 ตุลาคม .... ถึง วันที่ 30 กันยายน .... 

3.  รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ 1) คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล 

4.   ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ                             

 

 

 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน.......………………….. 

วันที่  .............................................................. 

 ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ………………………......... 

วันที่  .............................................................. 

 

ลงชื่อ    
 (……………………………………..) 

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงาน………………………......... 

วันที่  .............................................................. 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  7 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนิดา  นาคทับทิม สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พรนิดา  นาคทับทิม 

(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

 





 

 

  

 

 คูม่ือการปฏบิัติงาน 

ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทจุริต                   

กระทรวงสาธารณสุข 

 
เรื่อง กระบวนการจัดทำงบประมาณ 

ในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เอกสารเลขท่ี    SP-MOPH-S-001 แก้ไขครั้งท่ี 0๐ ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1 ของ  

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

คำนำ 
 

  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 และมาตรา 16 กำหนดให้มีงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ เพ่ือให้การร่วมมือและประสานงานในการจัดทำโครงการหรือบริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐ
ตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งสำหรับแผนงานบูรณาการจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย  

  ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดทำ
งบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความเข้าใจกระบวนการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะการบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ สามารถทบทวนเป้าหมายแนวทาง และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
และปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ  
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สารบญั 
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 คำนำ 1 
   

 สารบัญ 2 
   

1 บทนำ  
 หลักการและเหตุผล 3 
   

2 การจัดทำงบประมาณ  
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 3.1 แผนภาพความเชื่อมโยง 

 

  3.1.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ 6 
  3.1.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ 
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3.4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
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8 
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10 

4 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 12 
 4.2 การจัดเก็บเอกสาร 12 
 4.3 ผู้มีสิทธิเข้าถึง 13 
 4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 13 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 
 

หลักการและเหตุผล  

 เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม  
และส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นำไปสู่การบรรลุ
จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดร่วมกันโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม 

มติคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
โดยกำหนดให้สอดคล้องกับ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2579) 
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
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บทที่ 2 

การจัดทำงบประมาณ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะการบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอดคล้องตามแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำคำของบประมาณได้เข้าใจกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. เพ่ือให้หน่วยงานจัดทำเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสำหรับการตั้งของบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 4. เพ่ือให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อน  
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงานให้เป็น
รูปธรรม และแนวทางการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
ขอบเขต 
 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำ
งบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และเข้าใจกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ 
ในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

คำจำกัดความ 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและจัดหารายรับให้เพียงพอ 
กับการใช้จ่าบในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีจนถึงวันที่ 30 
กันยายนของทุกปีถัดไป สำนักงบประมาณ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณแผ่นดินและนำเสนอ 
เพ่ือพิจารณา  

งบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยให้มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำข้อเสนองบประมาณของแผนงาน
บูรณาการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยให้มีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณ
ของหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน หรือระหว่างกระทรวงเพ่ือลดความซ้ำซ้อน ประหยัด และมีความคุ้มค่า 
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 องค์ประกอบระดับแผนงาน แบ่งเป็น 

1. แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศ าสตร์ชาติ   
หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน
กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อลดความซํ้าซ้อนมีความประหยัด
และคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ  

2. แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าทีค่วามรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใน
เชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้จัดทำงบประมาณใน
ลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อสั่ งการของนา ยกรัฐมนตรี  
และนโยบายความมั่นคงเป็นด้น 

  3. แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำ 
ตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะ
ของรัฐ 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  
1. งบบุคลากร รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าง 

ชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

2. งบดำเนินการ  รายจ่ายเพ่ือการบริหารและดำเนินการ เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ   
และสาธารณูปโภค 

3. งบลงทุน  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้อง 

4. งบเงินอุดหนุน  รายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การเอกชน และนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งจำแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร 
งบดำเนินการ และงบลงทุน 

5. งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะใด หรือสำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายจากงบ
รายจ่ายนี้ ซึ่งจำแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

3.1 แผนภาพความเชื่อมโยง 

      3.1.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

แผนพัฒนา ฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การ
จดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี

เป้าหมายของ 

แผนพัฒนา ฯ 
ฉบับท่ี 12 

ตัวช้ีวดัของ
แผนพัฒนา ฯ 
ฉบับท่ี 12 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ด้าน : 

ยุทธศาสตร์ที ่: 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 
ที่ 1.1 : 

เป้าหมายที่ 1 : เป้าหมายที่ 2 : 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 
ที่ 1.2 : 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
ที่ 2.1 : 

เป้าหมาย 1 : 

เป้าหมาย 1 : 

เปา้หมาย 2 : 

เป้าหมาย 2 : 

เป้าหมาย 3 : 

เป้าหมาย 3 : 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-001 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   หน้า 7 ของ  
 

       3.1.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ 

      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานเจ้าภาพ : 
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ

เป้าหมายของ
แผนงานบรูณาการ 

เป้าหมายที่ 1 : สังคมไทยมภีาพลกัษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

   

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนงานบรูณาการ 

ตัวช้ีวัดที ่1.1 : ประเทศไทยไดร้ับการประเมินคา่ดัชนีการรับรู้การทจุรติสูงกว่าร้อยละ 47 

ตัวช้ีวัด 

แนวทาง 
แนวทางที่ 1.1.1 : แนวทางที่ 1.1.2 : แนวทางที่ 1.1.3 : 

1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
………………………………………………. 
1.1.1.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
........................................................... 

1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
………………………………………………. 
1.1.1.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
........................................................... 
 

1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
………………………………………………. 
1.1.1.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
........................................................... 

หน่วยงาน 

โครงการ 
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3.2 ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และระดับแผนงานบูรณาการ 

 การดำเนินงานในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน
แม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

       “ประเทศไทยต้องมีระบบราชการที่รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม เป็นภาครัฐที่มีความโปร่งใส  
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เพ่ือมสี่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
พร้อมทั้งมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต รวมถึงข้าราชการต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินให้ประชาชนทราบ และสามารถจัดการกับผู้กระทำความผิดได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม ปราศจากการ
แทรกแซง และตรวจสอบได้”  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจรติและประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมาย :  “เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น” 
ตัวชี้วัด : “ระดับคะแนนของดัชนีการับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผน” 

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย : 
1. ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ 
2. ภาคราชการมีการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1. รอ้ยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง ที่มีการให้สินบนหรือถูกเรียก

สินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 
2. ร้อยละขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับหจ้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการให้สินบนหรือถูก

เรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 
3. ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 47 ในปี 2562 
4. จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐลดลงจากปี

ที่ผ่านมาร้อยละ 10 
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4. เป้าหมายแผนงานบูรณาการ  
    สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 
5. ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

     ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 47 
 
3.3 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
     แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มีแนวทางในการดำเนินงาน 3 แนวทาง ดังนี้ 
1. ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

2. ป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

3. ปราบปรามการทุจริต 

แนวทาง รายละเอียด 

แนวทางท่ี 1 - มุ่งเน้นกระบวนการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเกิดขึ้นในตัว
บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม เกิดเครือข่ายที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ผ่านกระบวนยการในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดในเรื่องของการขัดผลประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2559 -–2564) 
- เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ 

แนวทางท่ี 2 - มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา กลไก มาตรการ แนวทางในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น (Organization’s system control) 
พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
- พัฒนากลการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน มีการกำกับตดิตามาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และวางมาตรการในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรร
มาภิบาล 

แนวทางท่ี 3 - พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
- มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคดีทุจริตให้สามารถดำเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมสามารถรับรู้ผลของคดีการ
ทุจริตผ่านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำ
การทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงในที่สุด 
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3.4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
กร

ะบ
วน
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ร  

ลำ 
ดับ 

 
ระยะเวลา 

 
ขั้นตอนและกิจกรรม 
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1. มิ.ย – ก.ย. ส่วนราชการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  
และแผนงานบูรณาการ ส่งสำนักงบประมาณ 

 ต.ค. - พ.ย.  ส่วนราชการจัดทำรายงานส่งสำนักงบประมาณ ดังนี้ 
๑. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
๒. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณปีงบประมาณท่ีผ่านมา (PART) 

 ก.ค. 
 
 
 
ส.ค. 
 
ส.ค. 

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (1) การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 (2) หลักเกณฑ์การปรับปรุงค าขอตงั้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณ
รายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
หน่วยรับงบประมาณ เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบคำของบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพ่ิมเติม และส่งสำนักงบประมาณ 

 ส.ค. 
 
ก.ย. 
 
 
ก.ย. 
 
ก.ย. 

1) สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  
2) คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการ
รับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
3) สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
4) คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ก.ย. - ต.ค. 
 

1) สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเอกสารประกอบงบประมาณ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-001 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้   หน้า 11 ของ  
 

กร
ะบ

วน
กา

ร  
ลำ 
ดับ 

 
ระยะเวลา 

 
ขั้นตอนและกิจกรรม 

ต.ค. 2) คณะรัฐมนตรี พิ จารณาให้ ความเห็นชอบร่างพระ ราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  และเอกสารประกอบ
งบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 

กร
ะบ

วน
กา

รอ
นุมั

ติง
บป

ระ
มา

ณ
  ต.ค. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ วาระท่ี 1 (ประชุมสมัยวิสามัญ) 
 ม.ค. สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ วาระท่ี 2 - 3 
 ม.ค. วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 
 ปลายเดือน ม.ค. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศบังคับใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 

หมายเหตุ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
    สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 105 วันนับแต่วันที่ ร่างพระราชบัญญั ติฯ มาถึ ง 

สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
มาถึงวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-001 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 13 ของ  

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)  

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประ เด็น  การต่อต้ านการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ  

 (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80) 
3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2579) 
5. แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560-2564)  
6. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
7. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 
8. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
10. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร 

ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ 2562 
11. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

พ.ศ. 2562 
  
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
คู่มือ 
การปฏิบัติงาน 
การจัดทำงบประมาณ
ในลักษณะการบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

กลุ่มงานป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

เข้าถึงได้ 
ตลอดเวลา 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-001 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 14 ของ  

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ระบบการติดตามและประเมินผล  การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงาน 
ให้เป็นรูปธรรม และแนวทางการดำเนินงานตามระยะเวลาทีก่ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-001 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 ของ  
 

บทที่ 5 

ภาคผนวก 

 

5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 

 

 

 

 

 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

แสดงถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-001 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 ของ  
 

5.2 แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการ..................................... 

แนวทางการดำเนินงาน : ……………………………………………………………………… 

ตัวช้ีวัดแนวทาง : ……………………………………………………………………… 

1.โครงการ............................... 

2.เหตุผลความจำเป็น 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 

3.วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 

4.เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
5.กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
6.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
7.กิจกรรม  - วิธีดำเนินการ (Activity) 
(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-001 แก้ไขครั้งที่ 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 17 ของ  
 

8.ตัวช้ีวัดกิจกรรม  

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
 
9.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 

10 งบประมาณ 

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
 

11.สถานที/่พื้นที่ดำเนินการ 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
12.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  7 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดข้อมูล  
 กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
แอน อนันตรสุชาต ิ สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวแอน อนันตรสุชาติ) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  6  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  6  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
แอน อนันตรสุชาติ 

(นางสาวแอน อนันตรสุชาติ) 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่  6  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

  
 





คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื�อง การจัดทําแผนการจัดซื�อจัดจ้าง





 คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-011 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  22  พฤษภาคม 2563 หน้า ก ของ 124 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 

 
 

 
 พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีเหตุผลในการประกาศ 
ใช้เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชน มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเพื ่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้ทุกขั ้นตอน 
ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงจัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งเพื่อเป็นไป 
ตามหลักธรรมมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และป้องกันการทุจริต  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง การจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการ 
และขั ้นตอนในการจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อให้การปฏิบัติงานจัดซื ้อจัดจ้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยออกแบบกระบวนงานที ่มีจ ุดเริ ่มต้นและสิ ้นสุดของกระบวนการ กำหนด Flow Chart ขั ้นตอน ขอบเขต 
การปฏิบัติงาน รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร (Documentation Overview) ลดขั ้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนลดข้อผิดพลาด 
จากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแผนที่บอกเส้นทางการทำงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.2.2 เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ลดขั ้นตอน 
การทํางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 
 1.2.3 เพื่อให้แต่ละบุคคลรับรู้งานซึ่งกันและกัน สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน
สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.3.1 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.3.2 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบขั้นตอนในการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.3.3 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สามารถทํางานแทนกันได้ 
หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
  



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-011 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  22  พฤษภาคม  2563 หน้า 3 ของ 124  

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 

บทที่ 2 
ระบบบริหารจัดการ 

 
 
 
2.1 หน่วยงาน 
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2.2 ขอบเขต 
 
 ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
 (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 
  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่พัสดุดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำ
และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
  (1.1) กรณีท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามาตรา 56(1) (ค) หรือ (ฉ) 
  (1.2) กรณีที ่มีวงเงินในการจัดซื ้อจัดจ้างตามที ่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินงบประมาณ 
ไม่เกิน 500,000 บาท) หรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา 
56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
 (1.3) กรณีทีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ตามมาตรา 70 (3) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
 (1.4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติตามมาตรา 82 (3) 
 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ข้อ 11  เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (ข) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  (ค) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (ง) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
เม ื ่อห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐให ้ความเห ็นชอบแผนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างประจำป ีตามวรรคหนึ ่งแล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที ่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
เว้นแต่กรณีที ่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได ้
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  ข้อ 12  หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ 11 แล้ว ให้หน่วยงาน 
ของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 
แล้วแต่กรณีเพ่ือให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 
  ข้อ 13  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้น จัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป 
 
2.3 คำจำกัดความ 
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง แผนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานของรัฐโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามท่ีกำหนดใน พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที ่ได้รับ
มอบหมาย 
 หัวหน้าพัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 3  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
3.1 ผังกระบวนงานการทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ถึงข้อ 13 
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

2           
 
 
 

30 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2. หัวหน้าพัสด ุ

3  
 
 

 

 
 

หัวหน้าพัสด ุ
 

 

4  
 
 
 

 หัวหน้าศนูย์
ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทจุริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

5  
 
 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุจดัทำแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี ประกอบด้วย ช่ือโครงการ วงเงิน 
โดยประมาณ  
และระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจา้ง 

2. เจ้าหน้าทีเ่สนอแผนการจดัซื้อจัดจ้างประจำปี  
ต่อหัวหน้าพัสด ุ 

5. เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

3. หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัต ิ
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3.2 ขอบเขต 
 เริ่มจากเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เสนอหัวหน้าพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และเสนอต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื ่อพิจารณาอนุมัติและนำข้อมูลขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
 1. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (ข) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  (ค) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (ง) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 2. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 3. หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 4. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำป ี
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในทั้ง 3 ช่องทาง 
  5.1 ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
  5.2 ระบบของหน่วยงานรัฐ (Web หน่วยงานของรัฐ) 
  5.3 ปิดประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
และดำเนินการตามแผนและขั้นตอนของระเบียบเพื่อให้พร้อมทำสัญญา / ข้อตกลงได้ทันที่เมื่อได้รับอนุมัติ 
ทางการเงินแล้ว 
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บทที่ 4 
กฎหมาย ระเบียบ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
การจัดทำแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ปี 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

  

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก 
และบุคคลทั่วไป 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 

 

 
 

 
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 

 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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พระราชบัญญัต ิ
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
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ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 25 พฤษภาคม 2563 

หัวข้อ: คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาวชนกพร แสนสุด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันท่ี  25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 





 

                       
คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข             
  

 

























เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข  

เร่ือง การบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการ 
   ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขที่ ........... แก้ไขคร้ังท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันทีบ่ังคับใช้ ...  กันยายน 2562 หน้าท่ี 1 ของ 15 

 

คำนำ 
  

 พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล  
  ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1   หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญจะทำให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
   กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
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บทที่ 2 
การบริหารจัดการ 

 
นิยามและและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทําให้ วัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดข ึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงาน  ไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์ 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท ี่ไหนเมื่อใด เกิดข ึ้นได้อย่างไร และทําไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยง 
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง   
  3. การระบุความเสี่ยง (Identify Risks) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยงทีอ่าจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเรจ็ตามวัตถุประสงค์โดย ดังนี้ 

    1. สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและ หน่วยงานภายใน
ส่วนงาน เช่น นโยบายมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เป็นต้น    
  2. สภาพแวดล้อมภายใน เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
โครงสร้างของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน  

 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ ยง มีหลายวิธีซึ่ งแต่ละหน่วยงาน อาจเลือกใช้ได้ตาม  
ความเหมาะสม ดังนี้  

 1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงทีห่ลากหลาย  
 2. การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ Checklist  
 3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตัง้คําถาม “What-if”  
 4. การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนที่สําคัญ 
4. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง  

โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความรุนแรงของ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือ หน่วยงานภายในส่วนงาน 

โอกาสที ่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที ่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
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1) การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
 เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk)  
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานจะต้อง กําหนดเกณฑ์ของ 
หน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล สภาพแวดล้อมในหน่วยงานและ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ ฯ และฝ่ายบริหาร 

เกณฑ์ในข้อมูลเชิงปริมาณจะเหมาะกับความสี่ยงที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ใน การวิเคราะห์
อย่างพอเพียง สําหรับความเสี่ยงที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้
กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 

ตัวอย่างการกําหนดเกณฑ์การประเมิน  
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณยีกเว้น 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก >10 ล้านบาท 
4 สูง >2.5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง >50,000 -2.5 ล้านบาท 
2 น้อย >10,000-50,000  บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 

ระดับ  ผลกระทบ คำอธิบาย 

5  รุนแรงสูง มีการสูญเสีญทรัพย์สินอย่างมหันต์มีการ
บาดเจ็บถึงชีวิต 

4  ค่อนข้างรุนแรง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นพักงาน 

3  ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมากมีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2  น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการ
บาดเจ็บรุนแรง 

1  น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการ
บาดเจ็บรุนแรง 

 
5. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงหรือความไม่ 

แน่นอนโดยรวมทีอ่งค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น           
จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว 

ประเภทของความเสี่ยง  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ เช่น 

นโยบายไม่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดไม่มีการวาง career path ไว้รองรับการพัฒนาบุคลากรและ
งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ความเสี่ยงเนื่องจากเศรษฐกิจ การเมือง การรักษาชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างตลาด และสภาวะการ แข่งขัน เป็นต้น  

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบขององค์กร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนการ บุคลากร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ เช่น ข้อเสนอโครงการไม่สมบูรณ์และไม่ชัดเจนงานวิจัยไม่เป็นไปตามข้อเสนอ
โครงการล่าช้านำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้และบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความเสี่ยงจากการไม่สามารถ 
ดำเนินการ ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง หรือความเสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและจำหน่ายเป็นต้น  
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
ด้านการเงิน การลงทุนและระบบการบริหาร การเงิน เช่น การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมตั้งงบประมาณ
ผิดพลาดและใช้งบประมาณเกินความ เสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยง จากการขาดสภาพคล่อง เป็นต้น 

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของ ทางการเช่น พนักงานละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล ความเสี่ยงจากมติ ครม.  

ขอบเขต 
  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่ ใช้ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 
ให้หน่วยงานของรัฐ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ทุกฝ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าใจหลักการ กระบวนการ/
ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยง 
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนต่อไป 
 5. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
 1. ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยการบริหารความเสี่ยง 

2. ช่วยให้การกำหนด วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ต่าง ๆ ขององค์กรมีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้
มากขึ้น และสอดคล้อง กับระดบัความเสี่ยงทีย่อมรับได ้
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2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะ

ส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการทำงานและลดโอกาสของการล้มเหลว หรือโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจาก
การดำเนินงาน  

3. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร/ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยข้อมูลจะเป็นแหล่งข้อมูล
สำหรบัผู้ตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

4. ทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ  
กับผลการดำเนินงานของศูนยฯ์  

5. ช่วยให้การจดัสรรและจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ  
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บนที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.1 ผังกระบวนงาน 

ลำดับ กระบวนงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1    

  2 
 เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์และจดัระดับ

ความเสีย่ง 

คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

  3 
 จัดทำแผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ศปท. ประกอบด้วย ระบคุวาม
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  
การตอบสนองความเสีย่ง 

คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

  4 
 สื่อสารแผนการบริหารของทุกกลุม่ คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

k 

  5 
 

 

 

 
ติดตามเฝา้ระวังความเสีย่งของแต่
ละกลุม่งาน 
 

คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

   6 

    
 

 
 

ถ่ายทอดความรูโ้ดยจดัประชุมช้ีแจง คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

7  
 

สรุปจดัทำรายงานการบริหารจดัการ
ความเสีย่งของ ศปท. 
 

คณะท ำงำน

และเลขำนกุำร 

 

ติดตามและประเมินผล 

จัดทำรายงาน 

ถ่ายทอดความรู้ 

สำรวจข้อมลูขเบื้องต้นของแต่ละ
กลุ่มที่จะทำให้เกดิปัจจัยในความ
เสี่ยง 

คำสั่งศูนยฯ์ ทกุกลุ่มงำน

ในศปท. 

จัดประชุม 

 

จดัทำแผน 

สื่อสารแผน 
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3.2 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 1.  ให้ทุกกลุ่มงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สำรวจจัดเตรียมข้อมูลของ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน 

2. จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 2.1 จัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

 2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
 2.2 ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง นำปัจจัยของแต่ละกลุ่มมาพิจารณาถึงความสำคัญ 

กรรณีเกิดผลกระทบกับหน่วยงานมากเพียงใด (อาจจะทำในรูปแบบฟอร์มที่กำหนด)  
 2.3 กระบวนการทำงาน 
3. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบด้วย ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง  
4. สื่อสารแผนและสร้างความเข้าใจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหาร

ความเสี่ยงทีช่ัดเจน  
5. ติดตามและประเมินผล ให้ทุกกลุ่มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละกลุ่ม 
6. ถ่ายถอดความรู้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
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บนที่ 4 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง    
      สำหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
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บทที่ 5 
ภาคผนวก 

5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถงึความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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สำเนา 
 
 

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 17 /๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

 ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
ซึ่ งการบริหารจัดการความเสี่ ยงเป็ นกระบ วนการที่ ใช้ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่ อาจ เกิดขึ้ น 
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

 ฉะนั้น เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดู แลกิ จก ารที่ ดี  จึ ง ได้ จั ด ท ำแผ นการบ ริ ห ารจั ด กา รความ เสี่ ย ง  ก ารติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผล เกี่ ย วกั บ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้การบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงแต่งตั้ง
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

 1. องค์ประกอบ 
 1.1 นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ประธาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 1.2 นางนภเกตต์  ขันศิลา คณะทำงาน 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

1.3 นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม คณะทำงาน 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 1.4 นางสาวพรนิดา นาคทับทิม คณะทำงาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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1.5 นางสาวแอน  อนันตรสุชาติ คณะทำงาน 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
1.6 นางสาวชนกพร  แสนสุด คณะทำงาน 

 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ  
 1.7 นางสาวน้ำฝน พยัคคานนท์ คณะทำงาน 
 นักทรัพยากรบุคคล  

1.8 นางสาวทพิยวรรณ ภูสิงห์ทอง คณะทำงาน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเลขานุการ 

                 2. หน้าที่และอำนาจ  
  2.1 จั ดท ำแผน การบ ริห ารจั ดการความ เสี่ ย งศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ านการทุ จ ริ ต  
กระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ตอบสนองความเสี่ยง  
  2.2 สื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ ยง ให้ กับบุคลากรของศูนย์ปฏิบั ติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  2.3  กำกับ ดูแล  ติ ดตาม เฝ้ าระวั งความเสี่ ยงใน ศูนย์ปฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ านการทุ จ ริต  
กระทรวงสาธารณสุข และประเมินผล 
  2.4 จัดทำรายงานสรปุผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  2.5 ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงในกับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  2.6 ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่  2 กันยายน  พ.ศ. 2562 

   
  นายยงยศ ธรรมวุฒิ 

 
 
 
 
 

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ) 
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
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5.3 เอกสารอ้างอิง 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายแผนงาน สํานักงาน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ สิงหาคม 2555 
แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ สำนักบัญชีและตรวจสอบใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ISBN 974 – 7700-29-8 
คู่มือการบริหารความเสี่ยง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
คูม่ือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงปี 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  7 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ:  คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวทิพยวรรณ ภสูิงห์ทอง) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
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 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศ
กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
มีเหตุผลในการประกาศใช เพ่ือใหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงาน
ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพื่อใหหนวยงานของรัฐนำไปใชเปนหลักปฏิบัติ
โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน เพื่อใหเกิดความโปรงใส มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล
สามารถตรวจสอบไดทุกขั ้นตอนซึ ่งเปนการปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการ 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานรัฐที่ตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ และระเบียบดังกลาว จึงจัดทำ “คูมือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การบริหารพัสดุ” เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี ่ยวของ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ประกาศกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
มีการวางแผนการดำเนินการซึ ่งจะทำให้การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งเป็นการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต อีกทั้งการควบคุมพัสดุ
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ 
โดยการจัดทำบัญชีหรือทะเบียนคุมจำแนกรายการตามประเภทและชนิดของพัสดุพร้อมทั้งให้มีหลักฐาน  
การรับ-จ่ายพัสดุ ที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนคุมไว้ประกอบการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลทางการบริหาร
เกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในการเก็บรักษา ดูแลบำรุงรักษาพัสดุให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และทำให้ทราบว่าพัสดุใดหากจะใช้ต่อไปจะทำให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
บำรุงรักษา หรือพัสดุใดหมดความจำเป็นสมควรที่จะจำหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารพัสดุ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนในการเก็บ 
การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการจำหน่าย เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยออกแบบกระบวนงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ กำหนด Flow Chart 
ขั้นตอน ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Documentation Overview) ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนลดข้อผิดพลาด
จากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแผนที่บอกเส้นทางการทำงานการบริหารพัสดุ 
 1.2.2 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุภายในหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน  
ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 
 1.2.3 เพื่อให้แต่ละบุคคลรับรู้งานซึ่งกันและกัน สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน
สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.3.1 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
การบริหารพัสดุ 
 1.3.2 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบขั้นตอนในการบันทึก 
การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการจำหน่าย 
 1.3.3 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สามารถทํางานแทนกันได้  
หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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บทที่ 2 
ระบบบริหารจัดการ 

 
 
 
2.1 หน่วยงาน 
 
 

 
 
 
  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุขต 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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2.2 ขอบเขต 
 
 ใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม 
การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
 
 

 
 

 
  

แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการบริหารพัสดุ 
 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 4 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

 ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการ 
หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 การเก็บและการบันทึก 

 ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
  (2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 

 การเบิกจ่ายพัสดุ 

 ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
 ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที ่มีหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมพัสดุ หรือผู ้ที ่ได้  
รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ  ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่าย  
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 ข้อ 206 หน่วยงานของรัฐใดมีความจำเป็นจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่ 2 การยืม 

 ข้อ 207 การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะ กระทำมิได้ 
 ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล  
และกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
  (2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติ  
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ 209 ผู ้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั ้น มาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู ้ย ืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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  (1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
  (2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  (3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด 
 ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั ้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตนและให้มีหลักฐาน 
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 ข้อ 211 เมื ่อครบกำหนดยืมให้ผู ้ให้ยืมหรือผู ้รับหน้าที ่แทน มีหน้าที ่ติดตามทวงพัสดุที ่ให้ยืมไป  
คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 

ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ 

 การบํารุงรักษา 

 ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วย  
ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 

 การตรวจสอบพัสดุประจําปี  

 ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่  ตามความจําเป็น 
เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น 
   ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวั นแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชํารุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนา
รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด ด้วย 
 ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏว่า 
มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี 
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื ่อมสภาพเนื ่องมาจากการใช้งานตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้อง
หาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 
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ส่วนที่ 4 การจําหน่ายพัสดุ 

 ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
    (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขาย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
    (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
    (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที ่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที ่ เมื ่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที ่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว 
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน  
การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที ่เป็นพัสดุที ่มีการจําหน่าย เป็นการทั ่วไป 
ให้พิจารณาราคาที่ซื ้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะขาย 
และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคา 
ตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วยทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
    (2) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
    (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)  
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
    (4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่หน่วยงานของรัฐกําหนดการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
 ข้อ 216 เง ินที ่ได ้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถ ือปฏิบัต ิตามกฎหมายว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณ  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้  หรือเงินช่วยเหลือ
แล้วแต่กรณี 
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 การจําหน่ายเป็นสูญ 

 ข้อ 217 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุ
อยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 215 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
    (2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดําเนินการดังนี้ 
     (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 
     (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
    (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้น
กําหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไป  
จากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 ข้อ 218 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย 
 ข้อ 219 ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด เสื่ อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนด 
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218 โดยอนุโลม 
 
2.3 คำจำกัดความ 
 
 การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุ
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ)  
 พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง
รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560) 
 ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 1 ปี และมีมูลค่าตั ้งแต่ 5,000 บาท ขึ ้นไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0410.3/ว 48  
ลงวันที่ 13 กันยายน 2549) 
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 วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มี
ลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุนซึ่งโดยหลักการ
หน่วยงานอาจรับรู้วัสดุเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายก่อน แล้วจึงตรวจนับและปรับปรุงตอนสิ้นปีงบประมาณก็ได้ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549) สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559)  

 (ก) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่สภาพมีลักษณะคงทน แต่ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว  
ไม่คุ้มค่า  

 (ข) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  

 (ค) ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ ่งของที ่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ 
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 
 หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 หัวหน้าพัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี ่ยวกับ 
การจัดซื ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริ ต สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 3  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
3.1 ผังกระบวนงาน 
 
 3.1.1 กระบวนการปฏิบัติงานการเก็บและการบันทึกพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 202 ถึงข้อ 203 
 

(1) กระบวนงาน  

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

30 นาท ี
 
 
 

1. คณะกรรมการ   
 ตรวจรับพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 
2           

 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

 
3  

 
30 นาท ี

 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4  
 
 

30 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

5  
 

1 วัน เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 

6  
 
 

30 นาท ี
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

(4) เจ้าหน้าที่พัสดุจดัทำบญัชพีัสด ุ

(6) ตรวจสอบบญัชีพัสดุและพัสดุให้มคีวามถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

(2) เจ้าหน้าที่พัสดตุรวจสอบความเรยีบร้อยและถูกต้องของพัสดุ  

(1) เจ้าหน้าที่พัสดรุับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(3) เจ้าหน้าที่พัสดแุยกประเภท ลักษณะ ของพัสดุก่อนจัดเกบ็ 

(5) เจ้าหน้าที่พัสดเุก็บพัสดใุนสถานทีเ่ก็บพัสดุอย่างถูกต้องตามประเภท 
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  (2) ขอบเขต 

 การเก็บและการบันทึกพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   เริ่มจากเจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงบัญชีหรือทะเบียน
เพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย สำหรับพัสดุประเภทอาหารสดจะลงรายการ
อาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน และการบันทึก โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กำหนด 
บัญชีวัสดุแสดงการรับ จ่าย และคงเหลือ แยกตามประเภทและชนิดของวัสดุ  ตรวจสอบบัญชีพัสดุและพัสดุ 
ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  พร้อมจัดทำใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ 
เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ และรายงานให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทราบ 
   2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความเรียบร้อยของพัสดุ และตรวจนับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน  
   3. เจ้าหน้าที่พัสดุแยกประเภท ลักษณะ ของพัสดุก่อน โดยแยกชนิดให้ชัดเจนเพื่อสะดวก 
แก่การลงบัญชีและการตรวจสอบ 
   4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กำหนด โดยแยกประเภทของวัสดุ
ตามท่ีกำหนดในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ เช่น วัสดุสำนักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษปกสี 
กระดาษรองปกส ีเป็นต้น และจัดทำสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท 
   5. เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุอย่างถูกต้องตามประเภท 
   6. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบบัญชีพัสดุและพัสดุให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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 3.1.2 กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 204 
ถึงข้อ 206 
 

(1) กระบวนงาน  

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี
(ทุกวันพุธ) 

 

1. ผู้เบิกพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

2           
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

3  
 

10 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 

4  
 
 
 

10 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2. หัวหน้าพัสด ุ
 หรือผู้ที่ได้รับ
 มอบหมาย 
 

5  
 

10 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

6  
 

10 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 

 
  

(5) เจ้าหน้าที่จ่ายพัสด ุให้แก่ผู้เบิก 

(6) บันทึกตัดออกจากบญัชีวัสด ุ

(2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องใบเบิกและสำรวจพัสดุที่มีอยู่  

(1) ผู้เบิกกรอกแบบฟอร์มใบเบิกพัสดศุูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต     
     กระทรวงสาธารณสขุ 
 

(3) เจ้าหน้าที่เสนอใบเบิกพัสด ุหัวหนา้หน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย 

(4) หัวหน้าพัสดุ  
         พิจารณาอนุมัต ิ

4.2 ไม่อนุมัต ิ

4.1 อนุมัต ิ
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

   
  (2) ขอบเขต 
  การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนด  
ในกฎกระทรวง 
  เริ ่มจากเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบเบิกพัสดุ โดยสามารถเบิกพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลา 14.00 น.ของทุกวันพุธ โดยเมื่อมีผู้ประสงค์เบิกพัสดุให้ยื่น  
ใบเบิกพัสดุต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุต่อหัวหน้าพัสดุเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การจ่ายพัสดุ 
ให้เจ้าหน้าพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุโดยผู้จ่ายพัสดุ
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานด้วย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 204 ถึงข้อ 206 
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. ผู้เบิกกรอกแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จากเจ้าหน้าที่ เพ่ือเขียนชนิดและจำนวนพัสดุที่ต้องการเบิก 
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุชนิด จำนวนพัสดุที ่ต้องการเบิก  
และสำรวจพัสดุที่มีอยู่ 
  3. เจ้าหน้าทีพั่สดุเสนอใบเบิกพัสดุต่อหัวหน้าพัสดุเพ่ือพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย  
  4. หัวหน้าพัสดุพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย โดยพิจารณาความเหมาะสมว่าผู้ขอเบิกใช้ตามวัตถุประสงค์ 
โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่  
   4.1 กรณีหัวหน้าพัสดุอนุมัติการเบิกพัสดุให้เจ้าหน้าที ่พัสดุตรวจสอบใบเบิกพัสดุ 
ว่าได้รับอนุมัติสั ่งจ่ายจากหัวหน้าหน่วยพัสดุแล้ว พร้อมกับตรวจสอบรายการ และจำนวนปริมาณพัสดุที่ขอเบิก 
ว่ามีเพียงพอหรือไม่แล้วจึงให้จ่ายพัสดุตามรายการในใบเบิก 
   4.2 กรณหีัวหน้าพัสดุไม่อนุมัติการเบิกพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้เบิกด้วย 
  5. เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุ ให้แก่ผู้เบิก 
  6.  เจ้าหน้าที่พัสดุตัดรายการพัสดุออกจากบัญชีวัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 3.1.3 กระบวนการปฏิบัติงานการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 ถึงข้อ 209 และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 
 

(1) กระบวนงาน  
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
10 นาท ี 1. ผู้ยืมพัสด ุ

2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
 
 

2  
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3  
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4  
 
 

 

20 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2. หัวหน้าพัสด ุ
3. หัวหน้าหน่วยงาน 
 หรือผู้ที่ได้รับ
 มอบหมาย 

5  
 
 

10 นาท ี 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
 
 

6 
 

  ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพสัด ุ
 
 

7 
 
 

 20 นาท ี ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พสัดุ) 
 
 
 

8  20 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 

(7) เจ้าหน้าที่พัสดตุรวจสอบและรบัคืนพัสดุ 
     หรือตดิตามทวงถามเมื่อเกินกำหนดส่งคืน  

(6) ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสด ุ

(3) เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุ ตามกรณีทีย่ืม 

(5) ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพสัดุที่จะยืม  
 

(8) จัดเก็บพัสด ุ

(2) เจ้าหน้าที่พัสดตุรวจสอบ 

(4) หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็น 
            เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4.1.อนุมัติ  

(1) ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยมืพัสดุประเภทคงรปู 
  ของหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

4.2.  
ไม่อนุมัติ 

Z 

กรณีชำรุด/ 
เสียหาย/ 
สูญหาย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

   
  (2) ขอบเขต 
  การยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 
  1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
  2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที ่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้ร ับอนุมัติ  
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติ 
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้น มาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้ พัสดุนั้นคงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกับพัสดุนั้น
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
   4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั ้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั ้งนี ้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู ้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ  
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
   5. เมื่อครบกำหนดยืมให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูปจากเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยแบบฟอร์ม
ใบยืมพัสดุประเภทคงรูป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับ 
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562)  
  2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบยืมพัสดุประเภทคงรูป  
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบยืมพัสดุประเภทคงรูปต่อหัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณา 
ตามกรณีที่ยืม 
  4. หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ืออนุมัติ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
   4.1 กรณีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติการยืม ให้ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม ก่อนมอบพัสดุให้ผู้ยืม 
   4.2 กรณีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่อนุมัติการยืม ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ยืมด้วย 
  5. เมื่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หรือผู้ได้รับมอบหมายอนุมัตกิารยืม ให้ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม ก่อนมอบพัสดุให้ผู้ยืม 
  6. เมื่อครบกำหนดยืม ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้น มาส่งคืนให้ในสภาพ 
ที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซม  
ให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ  
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
  7. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป 
ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด 
ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมและรับคืนพัสดุ 
หรือติดตามทวงถามเม่ือเกินกำหนดส่งคืนเมื่อครบกำหนดยืม ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
  8. เมื่อผู้ยืมพัสดุนำพัสดุมาส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบก่อนรับพัสดุคืนจากผู้ยืม 
และนำพัสดุจัดเก็บให้เรียบร้อย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 3.1.4 กระบวนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษา ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 212 
 

(1) กระบวนงาน  
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 เจ้าหน้าที่พสัดุ  

หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2  
 

 เจ้าหน้าที่พสัดุ  
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

3  
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4  
 
 

 

10 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2. หัวหน้าพัสด ุ
3. หัวหน้าหน่วยงาน 

5 
 
 

 

 1 วัน หัวหน้าหน่วยงาน 

6 
 
 
 

  เจ้าหน้าที่พสัด ุ

7 
 
 
 
 

  เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 
 
 

 
  

(5) หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติ 

(6) ดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้

(3) จัดทำแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม 

(7) รายงานผลการซ่อมแซมพัสดุ  

         และจดัเก็บพัสด ุ

(2) ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน    
     ไดต้ลอดเวลา 

 

(1) หน่วยงานจัดใหม้ีผู้ควบคุมดแูลพสัดุที่อยู่ในครอบครอง 
 

(4) ดําเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
     ส่งซ่อมแซม 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
  (2) ขอบเขต 
  เริ่มจากการหน่วยงานจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ  
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วย 
ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. หน่วยงานต้องจัดให้มีผู ้ควบคุมดูแลพัสดุที ่อยู ่ในครอบครอง โดยเจ้าหน้าที ่พัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ได้ 
  2. เจ้าหน้าที ่พัสดุหรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายต้องควบคุมดูแลพัสดุที ่อยู ่ในครอบครอง 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม 
  4. เจ้าหน้าที ่พัสดุเสนอแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมกรณีที ่พัสดุเกิดการชํารุด 
ต่อหัวหน้าพัสดุ และหัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาส่งซ่อม ต่อต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
อนุมัตใิห้ดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
  6. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
  7. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการส่งซ่อมแซมพัสดุ และจัดเก็บพัสดุ 
  



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 3.1.5 กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ถึงข้อ 214 
 

(1) กระบวนงาน  
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

1 วัน 1. หัวหน้าหน่วยงาน 
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

2  
 

 

1 วัน 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3  
 
 

30 วันทำการ 
นับแต่วนัที ่
เริ่มตรวจฯ 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำป ี

4  
 
 

 

1 วัน เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

5 
 
 

 
 
 

 1. หัวหน้าหน่วยงาน 
2. หัวหน้าพัสด ุ
3. คณะกรรมการ 
  สอบหา   
  ข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 

 

 

6 
 
 

  
 

 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 
 

(4) เจ้าหน้าที่พัสดเุสนอรายงานผลฯ ของคณะกรรมการฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน    
     และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด 

(6) เจ้าหน้าที่พัสดรุายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

(3) คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจาํปี 
     (วันทำการแรกของเดือนตุลาคม) และรายงานผลฯ 

(2) เจ้าหน้าที่พัสด ุเตรียมเอกสารหลกัฐานการรับวัสด ุใบเบิกวัสดุ บัญชี   
     วัสดุและเอกสารหลักฐานการรบัครุภัณฑ์และทะเบยีนคุมทรัพย์สิน 
     เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบ 

 

 

(1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
     (คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี) 
 

(5.1) กรณีการเสื่อมสภาพเน่ืองมาจาก 
        การใช้งานตามปกติหรือสูญไป    
        ตามธรรมชาต ิใหด้ำเนินการ     
        จำหน่าย 

(5.2) กรณีผลการพิจารณาปรากฏวา่  
        จะต้องหาตัวผู้รับผิดดว้ย 
        ใหด้ําเนินการตามกฎหมาย 
        และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ 
        ทางราชการ 

 
(5)เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
     แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     สอบหาข้อเท็จจรงิ 
 
 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
  (2) ขอบเขต  
  การตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ถึง ข้อ 214 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  
  เริ่มจากเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่
เป็นเจ้าหน้าที ่เสนอต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ 205 
เพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับ
พัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น การตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 
ในวันเปิดทําการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม
บัญชีหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้องใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30  วันทําการ นับแต่วันเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  2. เดือนสิงหาคมของทุกปี เจ้าหน้าที่พัสดุ เตรียมเอกสารหลักฐานการรับวัสดุ ใบเบิกวัสดุ บัญชีวัสดุ
เอกสารหลักฐานการรับครุภัณฑ์ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ดําเนินการ
ตรวจสอบ 
  3. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี  ใช้ระยะเวลา 
30 วันทำการ ตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยตรวจสอบการรับ-จ่ายถูกต้องหรือไม่
พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะสาเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  4. เจ้าหน้าที ่พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ส่งรายงานเสนอตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ 1 ชุด และส่งสำเนารายงาน
ไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
  5. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
   5.1 กรณีที ่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื ่อมสภาพเนื ่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ 
   5.2 กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  
  6. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-010 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1  พฤษภาคม  2563 หน้า 21 ของ 82 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 3.1.6 กระบวนการปฏิบัติงานการจําหน่ายพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ข้อ 215 
ถึงข้อ 219 
 

(1) กระบวนงาน  
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 

 
2  

 
 

1 วัน 
 
 

 
 

1. หัวหน้าหน่วยงาน 
2. หัวหน้าพัสด ุ
 

3  
 
 

60 วัน  
นับถัด 

จากวันที ่
หัวหน้า

หน่วยงาน 
สั่งการ 

 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 
 
 
 
 

4  
 

 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

 
 
 
 
 

 

(1) เจ้าหน้าที่พัสดเุสนอรายงานพิจารณาจำหน่ายตามวิธี 
 

 
(2) หัวหน้าหน่วยงาน   
     พิจารณาสั่งให้ดำเนินการ 

 

(4) ลงจ่ายพัสดุออกจากบญัชหีรือทะเบียน 
     และแจ้ง สตง. ภายใน 30 วัน 
     นับแต่วันลงจา่ยพัสด ุ

(3) เจ้าหน้าที่พัสดดุำเนินการจำหน่ายตามวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
(ก) การขาย 
(ข) การแลกเปลี่ยน 
(ค) การโอน 
(ง) แปรสภาพหรือทำลาย 
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  (2) ขอบเขต 
  หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการ 
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  1. การขาย โดยวิธ ีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
โดยให้ผู ้ที ่ได้รับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุ  
ที่มีการจําหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุ 
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ อายุการใช้งาน สภาพและสถานที่ตั้ง
ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย การดำเนินการจำหน่ายโดยปกติให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ดำเนินการขายทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้อนุโลม เว้นแต่  
   (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน ไม่เกิน 500,000 บาท  
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องขายทอดตลาดก็ได้ โดยตกลงราคา 
   (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที ่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้ในหน้าที ่ เมื ่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที ่ หรืออุปกรณ์ดังกล่าว  
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายแก่บุคคลดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  2. การแลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  
  3. โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
  4. แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
  5. การจำหน่ายเป็นสูญ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิด  
แต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 215 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัต ิ
   (ข) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้อยู่ในอํานาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 
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  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งรายงานพิจารณาการจำหน่ายตามวิธีเสนอตามลำดับชั ้นจนถึง
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาสั่งให้
ดำเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจำหน่ายตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   (ก) การขาย 
   (ข) การแลกเปลี่ยน 
   (ค) การโอน 
   (ง) แปรสภาพหรือทำลาย 
  4. เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนและแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุ 
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บทที่ 4 
กฎหมาย ระเบียบ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4.1.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 
 4.1.4 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
 4.1.5 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
การบริหารพัสดุ  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ปี 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

  

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก  
และบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-010 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1  พฤษภาคม  2563 หน้า 25 ของ 82 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 

บทที่ 5 
ภาคผนวก 

 
 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 

 

 
 

 
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 

 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-010 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1  พฤษภาคม  2563 หน้า 73 ของ 82 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-010 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-010 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-010 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1  พฤษภาคม  2563 หน้า 80 ของ 82 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 
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เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-010 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 
 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
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ศูนยป์ฏิบติัการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 1 พฤษภาคม 2563 
หัวข้อ: คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารพัสดุ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารพัสดุ 

Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ชนกพร แสนสุด สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

นางสาวชนกพร แสนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  1  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  1  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาวชนกพร แสนสุด 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันท่ี  1  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 





 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

 

    

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการด าเนินการ           

จัดซื้อจัดจ้างและพัสด ุ

 

 





คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-008 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  25 มีนาคม 2563 หน้า 1 ของ 12 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ค าน า 
 

  คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดท าแนวทาง            
การปฏิบัติงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่าแลกเปลี่ยน      
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และตามที่ก าหนด           
ในกฎกระทรวง ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ  
เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน 

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง         
และพัสดุ ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน         
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นด้วย 
ความเรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
มีนาคม  2563 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-008 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  25  มีนาคม 2563 หน้า 2 ของ 12 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

สารบญั 

 

บทที่ หัวข้อ หน้า 
   
 ค าน า 1 
   

 สารบัญ 2 
   

1 บทน า  
 หลักการและเหตุผล 3 
   

2 ระบบบริหารจัดการ  
 2.1 หน่วยงาน 4 
 2.2 ขอบเขต 5 
 2.3 ค าจ ากัดความ 5-6 
 2.4 หลักเกณฑ์ 6 
   

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 3.1 ผังกระบวนการ  
  3.1.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ 7-8 
            3.1.1.1 ขอบเขต 9 
            3.1.1.2 ขั้นตอนปฏิบัติการ 9-10 

4 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 11 
 4.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ  
       พ.ศ. 2560  
 4.3 กฎกระทรวงการคลัง  

5 ภาคผนวก 12 
 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือสนับสนุนให้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ให้เกิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ถูกต้อง ทันเวลา  ถูกต้องตามคู่มือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงการคลัง 
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บทท่ี 2 
 

การบริหารจัดการ 
 
 

2.1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กองบริหารการคลัง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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2.2 ขอบเขต 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   

ในการด าเนินการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)     
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2.3 ค าจ ากัดความ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่าแลกเปลี่ยน หรือ

โดยนิติกรรมอ่ืนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และตามที่ก าหนด              
ในกฎกระทรวง 

พัสดุ  หมายถึง  สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สินค้า หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการที่รวม 
อยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

งานบริการ หมายถึง งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับของตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง 
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้าง  
ที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ 

งานก่อสร้าง หมายถึง  งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่ าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

งานจ้างที่ปรึกษา  หมายถึง  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
หรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน  
การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ใน
ภารกิจของรัฐของหน่วยงานของรัฐ 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา 
และการจ าหน่ายพัสดุ 

ราคากลาง หมายถึง ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ 
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง 
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เงินงบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ  
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืน  
ตามก าหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

คณะกรรมนโยบาย หมายถึง คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
คณะกรรมการวินิจฉัย หมายถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
คณะกรรมการราคากลาง หมายถึง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. หมายถึง คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

2.4 หลักเกณฑ์ 
 2.4.1 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2.4.2 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2.4.3 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการคลัง 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
      3.1.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน งานพัสดุ 

2  
 
 
 
 
 

1-3 วัน งานพัสดุ 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 วัน งานพัสดุ 

(1) ขั้นเตรียมการ จะต้องดำเนินการ ดังนี้   เจ้าของเรื่องกอง/( 
1.1 กำหนดรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสด ุ   ศูนย์/ส านัก)/เจ้า 

     1.2 รายชื่อคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้าง  
           - กรณีจัดซื้อจดัจ้าง เกิน 100,000 บาท ให้แต่งตั้ง 
             คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
   - กรณีจัดซื้อจดัจ้าง ไมเ่กิน 100,000 บาท           
             ให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

           - งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร (แหล่งของเงิน ได้แก่      
               รหัสงบประมาณ/ กิจกรรม/ศูนย์ต้นทุน) 

(2) ขั้นด าเนินการ 
จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสด/ุ

ผู้ตรวจรับพัสด ุ

(3) ขั้นด าเนินการ 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ 

ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่ง 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

ก 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน งานพัสดุ 

5  
 
 
 
 
 

1 วัน งานพัสดุ 

6  
 
 
 
 

1 วัน งานพัสดุ 

7  
 
 
 
 
 

2 วัน งานพัสดุ 

   

 

 

 

 

            (2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัต ิ
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจา้ง            

       เพื่ออนุมัติรับราคาและประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
      โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหนา้ที่ 

ก 

(5) ขัน้ด าเนินการ 
ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ    

(e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

(7) ด าเนินจัดท าเอกสารขอเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ 
ส่งกองบริหารการคลัง 

 

(6) บันทึกข้อมูลในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)      
พร้อมจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และใบตรวจรับพสัด ุ
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปปช้า้ายนอกหรออท า้ ้าดยยไปม่ไปยร้บัอนุาาต 

 

  3.1.1.1 ขอบเขต 
   การด าเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่าแลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืน   

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) ขั้นเตรียมการ 

   - จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
   - จัดเตรียมรายชื่อคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง (แต่งตั้งจากข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ       
ที่เรียกชื่ออ่ืน) 

 กรณีจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 100,000 บาท ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรบัพัสด ุ 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน 

 กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 1 คน 
   - จัดเตรียมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (แหล่งของเงิน ได้แก่ รหัสงบประมาณ
ผลผลิต/กิจกรรม/ศูนย์ต้นทุน) 

(2) ขั้นด าเนินการ 
- จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ/ ผู้ตรวจรับพัสด ุ

ประกอบด้วย 
 หนังสือรายงานขอซื้อขอจ้าง 
 หนังสือรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
 จัดท าแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 
 จดัท าเอกสารแนบต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา (ตัวจริง) ขออนุมัติจัดประชุม/ 

อบรม  โครงการ  หนังสือเชิญ  ก าหนดการ และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

- เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเพื่ออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
- บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง   

และใบตรวจรับพัสดุ 
 กรณีจัดซื้อเป็นงวด ๆ ให้ด าเนินการจัดท าหนังสือส่งกองบริหารการคลัง  

เพ่ือด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการขอก่อหนี้ผูกพัน (Po)  
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- จัดท าเอกสารขอเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการส่งกองบริหารการคลัง ประกอบด้วย 
 หนังสือขอส่งใบส าคัญเบิกจ่ายเงิน ถึง หวัหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 
 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 หนังสือถึงผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง 
 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ เอกสารข้อมูลทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครฐั    

(e-GP) เอกสารในชุดรายงานขอซื้อจ้างทั้งหมด   
 
 
 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-008 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  25 มีนาคม 2563 หน้า 11 ของ 12 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
        3. กฎกระทรวงการคลัง 
 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน
การด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างและพัสดุ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

1 ป ี
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

เข้าถึงได้
ตลอดเวลา 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 1. บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

2. บุคลากรหน่วยงานภายนอก  
3. บุคคลทั่วไป 
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บทท่ี 5 
 

ภาคผนวก 
 

           
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 

 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

	 	
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  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายน้ํา  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  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  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 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
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 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  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
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน  หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้ใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่พัสดุที่จะทํา 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุย่ีห้อนั้นได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งนี้  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
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 



หน้า   ๑๙ 
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ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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
ย่ืนข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  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 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

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

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
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  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(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 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  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) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

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  
เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

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

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
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 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 



หน้า   ๒๙ 
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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 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
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  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

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 
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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  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 



หน้า   ๓๒ 
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 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น   งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล   เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

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

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (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  เม่ือหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
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  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

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 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ย่ืนข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  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  ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ
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 
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา  และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก  ให้ใช้เกณฑ์ราคา  รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้  จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ  ก็ได้ 

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

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) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

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

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  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  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

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

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (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  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้
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  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
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  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  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  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  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 ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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 รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  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   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
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
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

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

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  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 ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
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 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง   

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 
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ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ
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  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
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
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

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
คุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

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

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 
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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  วรรคหน่ึง  (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 
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(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   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

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  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
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  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
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 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
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 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  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  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจํ า ปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํ ารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
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) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(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 การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
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   



หน้า   ๙ 
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

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 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  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 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
วิธีการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

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  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
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
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

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
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี ย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง  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 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  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 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(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) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ ย่ืนข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
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  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
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  วรรคหน่ึง  (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 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
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  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
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
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  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  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

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 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (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 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  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  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
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   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
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 การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง  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  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  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) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
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 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

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  ให้แลกเปล่ียนได้  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 ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   

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 
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

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   
วิธีการจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 



หน้า   ๓๕ 
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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
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  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 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (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   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (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) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

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  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(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
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(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
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น  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 

ขอ้ 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  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
ค่าจ้างที่ปรึกษา   

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  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
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

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  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 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

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 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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 ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (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 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

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) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามที่ 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  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(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  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(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) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  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   
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  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  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   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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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 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

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 เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  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 ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
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 ได้ รับอนุญาต 
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  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  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 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  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   



หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

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 
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(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 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ 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   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(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) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  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) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 



หน้า   ๖๒ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  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  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
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 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๖๔ 
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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  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  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 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
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 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  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 หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒ 
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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 



หน้า   ๓ 
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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 ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ย่ืนคําร้องขอ

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 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว  ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

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

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๙) มี คุณสมบัติที่ เป็นเกณฑ์ความต้องการข้ันต่ํ 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   
ให้กรมบัญชีกลางข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได้ 

หมวด  ๒   
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 
ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง 
ย่ืนเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย 
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ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
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) ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ  ๘  (๑)  สามารถย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้  เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ย่ืนขอ
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
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชกีลาง   

คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๒  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน
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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 สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
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 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

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



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) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารท่ีเป็น

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 อจั ดจ้ างพั สดุ ส่ ง เส ริมและพัฒ นาด้ านการเกษตรตามข้อ   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 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

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 ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้   
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) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ได้แก่  สถานสงเคราะห์

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

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 



หน้า  ๑๒ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

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

จัดทําขึ้นในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น 



หน้า  ๑๓ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  
หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ   ซ่อมแซม   หรือดัดแปลงเรือไม้   หรือเรือไฟเบอร์กลาสชนิดต่าง ๆ   
จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว 

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์  และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาในสังกัด
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 
ของหนว่ยงานของรัฐ 

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 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(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  มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหนา่ย 
(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 
พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

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 
ขอ้ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๔  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๑)  ตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  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 



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  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  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  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจดัจ้างนั้น 
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 



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  และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา 



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 การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี  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   



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(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 ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดบั  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
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 (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) สาขาการพฒันาเมือง  (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 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น  ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง

มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น  จะพิจารณาจาก

เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ

การข้ึนทะเบียน   
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

หมวด  ๒ 
การข้ึนทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  ทั้งนี้  วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ 
ตามข้อ  ๑๔  หากเป็นไปตามที่ กําหนดในหมวด  ๑  ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน  สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  
แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิวันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  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 าไปใช้จ่ายได้ 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 ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ  ๑๘  ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  วรรคหน่ึง 

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ   
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส  โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
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หมวด  ๕ 
การเพิกถอนและการยกเลิกการข้ึนทะเบียน 

 
 

ข้อ ๒๐ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  สํานักงานจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้   

(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
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  สํานักงานจะยกเลิกการข้ึนทะเบียน
ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการข้ึนทะเบียนนั้น 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๑๕ 
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

ตามข้อ  ๑๘  วรรคสาม 
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ  ๒๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) ยกเลิกการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  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 ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบียนที่ปรึกษา  โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง 
นี้ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองจนกว่าสํานักงานจะออกหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับกรณีนี้ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  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 



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 สนามกฬีา 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 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
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 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือมิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า  อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

     



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 4 เมษายน 2563 
หัวข้อ: คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท์ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวน้ าฝน  พยัคคานนท ์
นักทรัพยากรบุคคล 

วันที่  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 
 





 

คู่มือการปฏบิัติงาน  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

    

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จา่ย 

ในการจัดการประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 





คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/           
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการ 
      ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-005 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้   6   พฤศจิกายน 2562 หน้า 1 ของ 19 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ค าน า 
 

  คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการทางการปฏิบัติงาน                 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ โดยให้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเสร็จ
สิ้นภายใน 10 วัน 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/
อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฉบับนี้ จะสามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พฤศจิกายน 2562 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน 
 ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-005 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้   6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 2 ของ 19 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

สารบญั 

 

บทที่ หัวข้อ หน้า 
   
 ค าน า 1 
   

 สารบัญ 2 
   

1 บทน า  
 หลักการและเหตุผล 3 
   

2 ระบบบริหารจัดการ  
 2.1 หน่วยงาน 4 
 2.2 ขอบเขต 5 
 2.3 ค าจ ากัดความ 5 
 2.4 หลักเกณฑ์ 5 
   

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 3.1 ผังกระบวนการ  
  3.1.1 กรณีเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 6 
  3.1.2 กรณเีบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10 
  3.1.3 กรณเีบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 13 
  3.1.4 กรณเีบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 15 
   
   

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/           
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการ 
      ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-005 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้   6   พฤศจิกายน 2562 หน้า 3 ของ 19 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ด าเนินการได้ถูกต้องและทันเวลา  จึงหมายถึงผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการ  
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และน าส่งกองบริหารการคลังหลังจากประชุม/อบรม/เดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
โดยใช้งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเสร็จสิ้นภายใน 10 วัน 
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      เวลาราชการ 
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บทท่ี 2 
 

การบริหารจัดการ 
 
 

2.1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กองบริหารการคลัง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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2.2 ขอบเขต 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใน

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

2.3 ค าจ ากัดความ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  หมายถึง  การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง          

ไปราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และน าส่งกองบริหารการคลังหลังจากประชุม/อบรม/
เดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใช้งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ถูกต้อง ทันเวลา และเสร็จสิ้นแล้วภายใน 10 วัน 

ถูกต้อง หมายถึง ด าเนินการถูกต้องเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการส่งเอกสารประกอบ      
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ทันเวลา หมายถึง ด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน 10 วัน 

2.4 หลักเกณฑ์ 
 2.4.1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2563 
 2.4.2 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.4.3 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
 2.4.4 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2.4.5 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ 
รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.4.6 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 3.1.1 กรณีเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

2  1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

3  
 
 
 
 

 นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

4  
 
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

 
  3.1.1.1 ขอบเขต 

   เริ่มจากจัดท้าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เมื่อมีผู้ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่าง ๆ
หลังเสร็จสิ้นการไปเดินทางไปราชการให้จัดท้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและ และค้านวณค่าใช้จ่าย   
ในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน

(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 

(4) ส่งหนังสือ/เอกสารเบิกจ่ายใหก้องบริหารการคลังเพื่อเบิกจ่าย 

(๒) จัดท้าหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย         
และค้านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 2 วัน 

 (3) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบกิจ่าย 
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ส้าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท้านองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ    

  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1)  จัดท้าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เมื่อมีผู้ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่าง ๆ  

                        (2)  จัดท้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และค้านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (หลังเสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการ)  ดังนี้ 

       จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 
                    - บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ 

            - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
           - บันทึกขอส่งการเบิกจ่ายถึงกองบริหารการคลัง 
          - ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (แบบ 8708) 

        - หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระหรือก้าหนดการประชุม 
    กรณีเบิกค่าที่พักแบบจ่ายจริง 
          - ใบเสร็จรับเงิน 
          - ใบแจ้งรายการเข้าพัก (Folio) 
   กรณีเดินทางด้วยรถโดยสารประจ้าทาง/รถไฟ 
          - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) 
          - ใบตรวจสอบอัตราค่ารถโดยสารประจ้าทาง/ใบตรวจสอบอัตราค่าโดยสารจากการ 

          รถไฟแห่งประเทศไทย 
กรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน 
        - ใบเสร็จรับเงิน 
        - รายละเอียดแสดงเที่ยวบิน 
กรณีเดินทางด้วยพาหนะรับจ้าง 
        - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) 
กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ราชการ 
        - หนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการโดยระบุเลขทะเบียนรถ ระบุชื่อพนักงานขับรถ 
        - ใบเสร็จรับเงินค่าน้้ามันเชื้อเพลิง  
กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
        - หนังสือขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการโดยระบุเลขทะเบียนรถส่วนตัว หากไม่ใช้รถ

ส่วนตัวตลอดเส้นทางต้องระบุเหตุผลความจ้าเป็น พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้
ใช้พาหนะอ่ืนด้วย  
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        - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) 
        - ใบตรวจสอบระยะทางของกรมทางหลวง โดยมีอัตราคือ รถยนต์ส่วนตัว 4 บาท/ กม. 

และรถจักยานยนต์ส่วนตัว 2 บาท/กม. 
     ค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 

     ค่าเบี้ยเลี้ยง  
- ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ช้านาญงาน ช้านาญการ ช้านาญการพิเศษอาวุโส และ    
  อ้านวยการระดับต้น อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท 
- ระดับผู้บริหารต้น,สูง ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ และอ้านวยการระดับสูง 
  อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาท 

       วธิีค้านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 
 ให้รับตั้งแต่ออกจากที่อยู่ ที่พัก สถานที่ท้างานปกต ิจนกลบัถึงที่อยู่ ที่พัก สถานที่

ท้างานปกต ิ
        - กรณีพักแรม นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน 
        - กรณีไม่พักแรม ไม่ถึง 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนั้นเกิน 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน  

       หากไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมง ขึ้นไป นับเป็นครึ่งวัน  
 กรณีท่ีลากิน/ลาพักผ่อน ก่อนหรือหลังการปฏิบัติราชการให้ขออนุมัติครอบคลุม

วันที่ขอลาด้วย โดยงดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักระหว่างวันลา แต่สามารถ
เบิกค่าพาหนะไปและกลับได้ ให้นับตั้งแต่วันและเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ จนถึง
สิ้นสุดวันและเวลาปฏิบัติราชการ 

      ค่าเช่าที่พัก  
       - มีความจ้าเป็นต้องพักแรม ห้ามเบิก กรณีพักในยานพาหนะ หรือทางราชการจัดที่พักให้ 
   - ผู้เดินทางเบิกค่าเชา่ที่พักแบบเหมาจ่าย หรือจ่ายจริง 
 - ท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง/เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสว่น 

  ราชการก่อน โดยใหเ้บิกเพ่ิมได้ไม่เกิน 25 %  
 - การเดินทางไปราชการเปน็หมูค่ณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 
 - ให้เบิกได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
         อัตราค่าเช่าที่พัก (เหมาจ่าย)  

- ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ช้านาญงาน ช้านาญการ ช้านาญการพิเศษอาวุโส และ    
  อ้านวยการระดับต้น อัตราค่าเช่าที่พัก 800 บาท 
- ระดับผู้บริหารต้น,สูง ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ และอ้านวยการระดับสูง 

             อัตราค่าเช่าที่พัก 1,200 บาท 
       อัตราค่าเช่าที่พัก (จ่ายจริง) 
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- ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ช้านาญงาน ช้านาญการ ช้านาญการพิเศษอาวุโส และ    
  อ้านวยการระดับต้น อัตราค่าเช่าที่พักห้องเดี่ยว 1,500 บาท ห้องคู่ 850 บาท 
- ระดับผู้บริหารต้น ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ และอ้านวยการระดับสูง 

             อัตราค่าเช่าที่พักห้องเดี่ยว 2,200 บาท ห้องคู่ 1,200 บาท 
- ระดับทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง อัตราค่าเช่าที่พักห้องเดี่ยว 2,500 บาท ห้องคู่  
  1,400 บาท 

     ค่าพาหนะ   ให้รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงหรือพลังงานส้าหรับยานพาหนะ     
                     ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้านองเดียวกัน 

 หลักปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจ้าทางเบิกเท่าที่จ่ายจริงและประหยัด 
ยกเว้น 
       - ไม่มีพาหนะประจ้าทาง 
       - มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์ราชการ 
      - ใช้พาหนะอ่ืนได้ (พาหนะรับจ้าง) แต่ต้องชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็น 
 ค่าพาหนะรับจ้าง 

- ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่/ที่พัก/สถานที่ราชการ กับ สถานีพานะประจ้าทาง/ สถานที่   
  จัดยานพาหนะ ภายในจังหวัดเดียวกัน ไม่ก้าหนดวงเงิน ถ้าข้ามเขตจังหวัด คือ  
  เขตติดต่อ หรือ ผ่าน กทม. เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท และเขตติดต่อจังหวัดอ่ืน      
  เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 
- ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่/ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการ (ยกเว้นการสอบคัดเลือก)  
   ภายในจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว 
- ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ  ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่าย
จริง ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนด 
- มีความจ้าเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมาย 
- ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก้าหนดไว้เฉพาะ 
- ไม่เก่ียวกับเนื้องานที่ปฏิบัติราชการ 

   (3)  เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่าย น้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามข้อ 2 
เสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามอนุมัต ิ
   (4) ส่งหนังสือ/เอกสารเบิกจ่ายให้กองบริหารการคลังเพ่ือเบิกจ่าย  น้าเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายตามข้อ 2 ที่เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติเรียบร้อย จัดส่งกองบริหารการคลัง โดยส้าเนา
เอกสารไว้ 1 ชุด 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 3.1.1 กรณีเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏ ิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

 นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

2   นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

3  
 
 

 นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

4  
 
 
 
 
  

 นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 

(5) จดัท ำเอกสำรขออนมุตัิเบกิจำ่ย 
 

(๒) จัดท้าแบบลงเวลาปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

ก 

 1 วัน 

(4) ค้านวณเวลาในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้อง 
 

(4) ค้านวณค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ         
 

(5) จัดท้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ำย 
 

(3) ลงจ้านวนเวลาในการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

 

  
 

  

6  
 
 
 
 
 
 

2 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

7  
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

 
  3.1.1.1 ขอบเขต 

   เริ่มจากจัดท้าหนังสือขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมทั้งระบุเนื้อหา
รายละเอียดของงานในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เพ่ือเสนอหนังสือขออนุมัติ  ด้าเนินการจัดท้าแบบฟอร์ม
การลงเวลา (ไป-กลับ) ในการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ลงเวลาและเซ็นชื่อในการมาปฏิบัติงาน ฯ  แล้วน้าข้อมูลจากแบบฟอร์มการลงเวลา(ไป-กลับ) ในการ              
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่เจ้าหน้าที่แต่ละท่านได้ลงเวลาไว้ มาด้าเนินการลงจ้านวนชั่วโมงในการมา
ปฏิบัติงานในแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เมื่อลงจ้านวนชั่วโมง    
ในการมาปฏิบัติงานในแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน  ฯ เรียบร้อยแล้ว ด้าเนินการค้านวณ
ค่าตอบแทนในการมาปฏิบัติงาน ตามอัตราค่าตอบแทนคือ วันท้าการ (วันปกติ) เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ๆ  
ละ 50 บาท วันท้าการ (วันหยุด หรือวันหยุดราชการ) เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท  ด้าเนินการ
จัดท้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่าย และจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายให้      
กองบริหารการคลังเพื่อเบิกจ่าย โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด 
 
 
 
 

ก 

 

(7) ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กองบรหิารการคลังเพื่อเบิกจ่าย 

(6) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบกิจ่าย 
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  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1)  ด้าเนินการจัดท้าหนังสือขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมทั้งระบุ
เนื้อหารายละเอียดของงานในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และด้าเนินการเสนอหนังสือเพ่ือขออนุมัติ 
   (2)  จัดท้าแบบฟอร์มการลงเวลา (ไป-กลับ) ในการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลงเวลาและเซ็นชื่อในการมาปฏิบัติงาน ฯ   
   (3)  น้าข้อมูลจากแบบฟอร์มการลงเวลา(ไป-กลับ) ในการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
ที่เจ้าหน้าที่แต่ละท่านได้ลงเวลาไว้ มาด้าเนินการลงจ้านวนชั่วโมงในการมาปฏิบัติงานในแบบฟอร์มหลักฐาน      
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
   (4)  เมื่อลงจ้านวนชั่วโมงในการมาปฏิบัติงานในแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว ด้าเนินการค้านวณค่าตอบแทนในการมาปฏิบัติงาน ตามอัตรา
ค่าตอบแทน ดังนี้ 
    - วันท้าการ (วันปกติ) เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 50 บาท  
    - วันท้าการ (วันหยุด หรือวันหยุดราชการ) เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท  

  (5)  จัดท้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 
           - บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ 
           - บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
           - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
           - บันทึกขอส่งการเบิกจ่ายถึงกองบริหารการคลัง 
           - รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจ าเดือน 

กรณีเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของลูกจ้างเหมาบริการ จัดท้าเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเพ่ิมเติม ดังนี้ 

       - บันทึกรายงานผลการตรวจรับ 
       - ใบส่งมอบงาน 
       - ส้าเนาใบสั่งจ้าง 
       - ส้าเนาเงื่อนไขรายละเอ ียดการจ้าง 
       - ส้าเนาค้าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพ ัสดุ 
(6)  เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่าย น้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามข้อ 5

เสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามอนุมัติ 
   (7) ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กองบริหารการคลังเพ่ือเบิกจ่าย น้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย   
ตามข้อ 5 ที่เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  หนังสือขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      
และแบบฟอร์มหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดส่งกองบริหารการคลัง โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน    
      การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
      ราชการ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-005 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้   6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 13 ของ 19 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 3.1.1 กรณีเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

2  
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

3  
 
 
 
 

 นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

4  
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

  3.1.1.1 ขอบเขต 
   เริ่มจากจัดท้าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ /เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน 

(กรณียืมเงิน) หรือหนังสือ/เอกสารเบิกจ่าย (กรณีเบิกจ่าย)  กรณียืมเงินทดรองราชการ จะยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย                  
ในการจัดประชุม ต้องด้าเนินการจัดส่งสัญญายืมเงินทดรองราชการ ให้กองบริหารการคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
จัดประชุม กรณีเบิกจ่าย  จะด้าเนินการเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพ่ือเบิกจ่ายคืนแก่ผู้ที่
ได้ส้ารองจ่ายไปก่อน ทั้งสองกรณีให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย  เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติยมืเงินทดรองราชการ/เอกสารหลักฐาน
ประกอบการยมืเงิน (กรณียืมเงิน) 

หรือหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
(กรณีเบิกจา่ย) 

(4) ส่งหนังสือชดใช้เงินยืม/เอกสารหลักฐานประกอบการชดใช้    
การยืมเงินให้กองบริหารการคลังเพื่อเบิกจ่าย 

(๒) จัดท้าหนังสือชดใช้เงินยืมทดรองราชการ /เอกสารหลักฐาน
ประกอบการชดใช้เงินยืม (กรณียมืเงิน)  

 2 วัน 

 (3) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบกิจ่าย 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน    
      การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
      ราชการ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-005 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้   6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 14 ของ 19 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ต้องด้าเนินการจัดท้าหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ 
พร้อมทั้งน้าหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และเอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ เสนอ
ผู้บริหารเพ่ือลงนามอนุมัติ  และเมื่อผู้บริหารลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จัดส่งหนังสือ/เอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายและเอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ ให้กองบริหารการคลัง โดยส้าเนาเอกสาร   ไว้ 1 ชุด 

  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
 (1)  ด้าเนินการจัดท้าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ /เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน 

(กรณียืมเงิน) หรือหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (กรณีเบิกจ่าย) ดังนี้ 
กรณียืมเงินทดรองราชการ จะยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจะต้องจัดส่งสัญญายืมเงินทดรองราชการ ให้กองบริหาร
การคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดประชุม ประกอบด้วย 

  - บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ  
    - บันทึกข้อความส่งการเบิกจ่ายถึงกองบริหารการคลัง 
    - สัญญาการยืมเงิน 
    - แบบประมาณการยืมเงิน  
    - ส้าเนาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม  
    - ส้าเนาหนังสือขอเชิญประชุม 
    - ส้าเนาระเบียบวาระ ก้าหนด การประชุม    
         กรณีเบิกจ่าย เมือ่การประชุมเสร็จสิ้นให้ด้าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม   

      ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
  - บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ  

    - บันทึกข้อความส่งการเบิกจ่ายถึงกองบริหารการคลัง 
    - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
    - ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบส้าคัญรับเงินของผู้ขาย (ให้ประทับตราว่าจ่ายเงินแล้ว 

  พร้อมทั้งผู้จ่ายเงินเซ็นชื่อ) 
    - ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย 
    - ใบรับรองการจัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 
    - หนังสือขออนุมัติจัดประชุม (ฉบับจริง) 
    - หนังสือขอเชิญประชุม (ฉบับจริง) 
    - ระเบียบวาระ ก้าหนดการประชุม (ฉบับจริง) 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน    
      การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
      ราชการ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-005 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้   6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 ของ 19 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

     หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน 
  

รายการ สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท/คน/มื้อ 50 บาท/คน/มื้อ 
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท/คน/มื้อ 120 บาท/คน/มื้อ 

    (2)  จัดท้าหนังสือชดใช้เงินยืมทดรองราชการ /เอกสารหลักฐานประกอบการชดใช้เงินยืม 
(กรณียืมเงิน) ด้าเนินการเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ประกอบด้วย   

  - บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ  
    - บันทึกข้อความส่งการเบิกจ่ายถึงกองบริหารการคลัง 
    - ส้าเนาสัญญาการยืมเงิน 
    - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
    - ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบส้าคัญรับเงินของผู้ขาย (ให้ประทับตราว่าจ่ายเงินแล้ว 

  พร้อมทั้งผู้จ่ายเงินเซ็นชื่อ) 
    - ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย 
    - ใบรับรองการจัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม 
    - หนังสือขออนุมัติจัดประชุม (ฉบับจริง) 
    - หนังสือขอเชิญประชุม (ฉบับจริง) 
    - ระเบียบวาระ ก้าหนดการประชุม (ฉบับจริง) 

 (3)  เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่าย ด้าเนินการน้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย         
และเอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ ตามข้อ 1 ข้อ 2 เสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามอนุมัติ 
   (4) ส่งหนังสือ/เอกสารเบิกจ่าย เอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมให้กองบริหารการคลังเพ่ือเบิกจ่าย            
ด้าเนินการน้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืม ตามข้อ 1 ข้อ 2  ที่เสนอผู้บริหารลงนาม
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  จัดส่งให้กองบริหารการคลัง โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด 
     
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน 
      การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
      ราชการ 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-005 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้   6  พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 ของ 19 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  

 

บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
 3.1.1 กรณีเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

2  
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

3  
 
 
 
 

 นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

4  
 
 
 
 
 

1 วัน นางสาว
น้้าฝน      
พยัคคานนท์ 

  3.1.1.1 ขอบเขต 
   เริ่มจากการประมาณการยืมเงิน โดยประมาณการเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ และค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และจัดท้าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ /เอกสารหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นให้ด้าเนินการจัดท้าหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการล้างหนี้ชดใช้
เงินยืมทดรองราชการ และบัตรเครดิต โดยค้านวณค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบ ฯ ในการจัดท้าหนังสือ/

(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติยมืเงินทดรองราชการและบัตรเครดิต
ราชการ/เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน 

(4) ส่งหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการยมืเงิน เอกสาร
หลักฐานประกอบการล้างหนีเ้งินยมืทดรองราชการและบตัรเครดติ

ราชการให้กองบริหารการคลัง  

(๒) จัดท้าหนังสือชดใช้เงินยืมทดรองราชการและบตัรเครดติราชการ /
เอกสารหลักฐานประกอบการล้างหนี้               

 2 วัน 

 (3) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัต ิ



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน 
      การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
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เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงินและเอกสารประกอบการล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการเรียบร้อยแล้ว      
ให้น้าเสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามอนุมัติ ผู้บริหารลงนามอนุมัติแล้ว  ด้าเนินการจัดส่งให้กองบริหารการคลังด้าเนินการ
ต่อไป โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด 

  3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
 (1)  จัดท้าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ และบัตรเครดิตราชการ /เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการยืมเงิน  
  ยืมเงินทดรองราชการ และบัตรเครดิตราชการ ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
 โดยแยกค่าใช้จ่ายเป็น 2 ประเภท คือ  ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ และค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต  
  ด้าเนินการดังนี้ 

- จัดท้าค่าใช้จ่าย ฯ ในแบบประมาณการยืมเงินงบประมาณ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง   
  และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน (กรณีผู้ขายไม่มีเครื่องรูดบัตร) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  คณะท้างานและวิทยากร ค่าพาหนะคณะท้างานและวิทยากร ค่าชดเชยน้้ามัน 
  เชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าวิทยากร 
- จดัท้าค่าใช้จ่าย ฯ ในแบบประมาณการยืมเงินผ่านบัตรเครดิต ได้แก่ค่าอาหารว่าง   

        และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าท่ีพักคณะท้างานและวิทยากร 
 - จัดท้าใบขอเพ่ิมวงเงินชั่วคราวส้าหรับบัตร KTC เพ่ือหน่วยงานรัฐ 

- จัดท้าสัญญาการยืมเงิน จ้านวน 3 ฉบับ  
- จัดท้าบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ 
- จัดท้าบันทกึข้อความส่งสัญญาการยืมเงินถึงกองบริหารการคลัง (จะต้องจัดส่งสัญญา 
   ยืมเงินทดรองราชการ ให้กองบริหารการคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดประชุม) 
- จัดท้าส้าเนาหนังสือแนบ ได้แก่ ขออนุมัติจัดประชุม/หนังสือขออนุมัติไปราชการ 
  คณะท้างาน/หนังสือขอเชิญประชุม/ระเบียบวาระการประชุม/โครงการ (ผู้จัดท้า     
  ต้องเซ็นรับรองส้าเนาถูกต้องทุกแผ่น)         

      หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บาท/คน/มื้อ) 
  

รายการ สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
ค่าอาหารว่าง      
และเครื่องดื่ม 

ไม่เกิน 35 บาท ไม่เกิน 50 บาท 
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       หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าอาหารกลางวัน  (บาท/มื้อ/คน) 
  

ระดับการฝึกอบรม สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน 
ประเภท ก ครบมื้อ ไม่เกิน 850 บาท 

ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 600 บาท 
ครบมื้อ ไม่เกิน 1,200 บาท
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 850 บาท 

ประเภท ข ครบมื้อ ไม่เกิน 600 บาท 
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 400 บาท 

ครบมื้อ ไม่เกิน 950 บาท   
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 700 บาท 

บุคคลภายนอก ครบมื้อ ไม่เกิน 500 บาท 
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 300 บาท 

ครบมื้อ ไม่เกิน 800 บาท 
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 600 บาท 

หมายเหตุ  การเบิกค่าอาหารมื้อเดียวในสถานที่ราชการ ไม่เกิน 150 บาท/คน 
              การเบิกค่าอาหารมื้อเดียวในสถานที่เอกชน ไม่เกิน 400 บาท/คน 

       หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าวิทยากร   (บาท/ชั่วโมง/คน) 
  

ระดับการฝึกอบรม บุคคลของรัฐ มิใช่บุคลากรของรัฐ 
ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท 
ประเภท ข ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
บุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
หมายเหตุ การนับชั่วโมงให้นับตามที่ก้าหนดการอบรมระบุว่าวิทยากรบรรยายกี่ชั่วโมง 

       หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าเช่าที่พัก   (บาท/วัน/คน) 
  

ระดับการฝึกอบรม ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ 
ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 บาท ไม่เกิน 1,300 บาท 
ประเภท ข ไม่เกิน 1,450 บาท ไม่เกิน 900 บาท 
บุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 750 บาท 

          หลักเกณฑ์การจ่าย ค่ายานพาหนะ 
   • กรณีส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะให้ 

  ด้าเนินการดังนี้ 
   - ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด ยืมจากส่วนราชการอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน  

  ให้เบิกค่าน้้ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 
- ใช้ยานพาหนะประจ้าทาง/เช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะตามระดับ 
  ของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน 
  การเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง 
  ตามความจ้าเป็นเหมาะสมและประหยัด 
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      • กรณีส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม ไม่จัดยานพาหนะให้บุคลากรของรัฐให้เบิกจ่าย 
     จากต้นสังกัด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย          
     ในการเดินทางไปราชการ 

(2)  จัดท้าหนังสือชดใช้เงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิต/เอกสารหลักฐานประกอบ    
การชดใช้เงินยืมโดยจัดท้าแยกออกเป็นประเภทของค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   - ด้าเนินการให้คณะท้างาน/วิทยากร แต่ละท่านเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
              (แบบ บก 111) 

  - ด้าเนินการค้านวณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ (ตามแบบ บก 111) ของคณะท้างาน/วิทยากร            
    ในหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)  

   - จัดท้าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1) โดยน้า 
    ยอดรวมค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท และยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในแบบ 8708  
    ส่วนที่ 2 มาจัดท้า 

    - จัดท้าบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ  
    - จัดท้าบันทึกข้อความส่งใบส้าคัญชดใช้เงินยืมทดรองราชการถึงกองบริหารการคลัง 

      - จัดท้าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมรวมทั้งสิ้น 
  - จัดท้าเอกสารแนบเบิก ได้แก่  

• ส้าเนาสัญญาการยืมเงิน 
• ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร/ค่าวิทยากร/ใบแจ้งหนี้/ใบส้าคัญรบัเงินของผู้ขาย 
  (ให้ประทับตราว่าจ่ายเงินแลว้พร้อมทั้งผู้จ่ายเงินเซ็นชื่อ)  

     • ส้าเนาบัตรประชาชนของวิทยากร/ผู้ขาย 
     • ส้าเนาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม 
     • ส้าเนาหนังสือขอเชิญประชุม  
     • ส้าเนาระเบียบวาระการประชุม 
     • ส้าเนาโครงการ 
     • ส้าเนาขออนุมัติไปราชการ 
     • หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร  
     • ส้าเนารายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม วิทยากร และคณะท้างาน 
    การค านวณ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
     - ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากท่ีอยู่/ที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงที่อยู่/ที่ปฏิบัติ 

   ราชการตามปกติ 
     - 24 ชัว่โมง คิดเป็น 1 วัน หรือเกินกว่า 12 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน 
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     - กรณีพักค้างผู้จัดมีเลี้ยงอาหารจ้านวนกี่ม้ือ ให้หักค่าอาหารมื้อละ 80 บาท จากค่าเบี้ยเลี้ยง   
 โดยระบุในหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708  ส่วนที่ 2)  
 ช่องหมายเหตุ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วัน วันละ 240 บาท หักค่าอาหาร 3 มื้อ มื้อละ 80 บาท  
 จะได้เป็นจ้านวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะต้องจ่ายจริง 

          ค่าใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต 
   - จัดท้าบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ  

    - จัดท้าบันทึกข้อความส่งใบส้าคัญใช้คืนเงินยืมบัตรเครดิตถึงกองบริหารการคลัง 
      - จัดท้าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมรวมทั้งสิ้น 

  - จัดท้าเอกสารแนบเบิก ได้แก่  
• ส้าเนาสัญญาการยืมเงิน 
• ใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) 
• ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร 
• ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 
• ใบแสดงรายการเข้าพัก (Folio)      

     • หนังสือขออนุมัติจัดประชุม (ฉบับจริง) 
     • หนังสือขอเชิญประชุม (ฉบับจริง)  
     • ระเบียบวาระการประชุม (ฉบับจริง) 
     • โครงการ (ฉบับจริง) 
     • ขออนุมัติไปราชการ คณะท้างาน/ ผู้เข้าร่วมอบรมกรณีผู้จัดออกค่าที่พักให้ (ฉบับจริง) 
     • รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม วิทยากร และคณะท้างาน (ฉบับจริง) 

 (3)  เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติยืมเงินและชดใช้เงินยืม ด้าเนินการหนังสือเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยืมเงินและเอกสารประกอบการล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ เสนอผู้บริหารเพ่ือลงนามอนุมัติ 
   (4) จัดส่งหนังสือ/เอกสารการยืมเงิน เอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมที่เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว  จัดส่งให้กองบริหารการคลังด้าเนินการต่อไป โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด 
     
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  6 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่าย     
ในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาวน ้าฝน  พยัคคานนท์ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี 6  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 

วันท่ี 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

นางสาวน ้าฝน  พยัคคานนท ์
นักทรัพยากรบุคคล 

วันที่  6  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

 
 





 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

 

    

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government 

Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 





คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)           
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-009 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  25  มีนาคม 2563 หน้า 1 ของ  11 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ค าน า 
 

  คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดท าแนวทาง            
การปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)    
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้ถูกต้องตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานถูกต้องเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง และพัสดุ รวมถึงเสร็จสิ้นภายใน  10 วัน 

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อ    
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับนี้ จะสามารถ  
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานการการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน      
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
 

 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
มีนาคม 2563 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)           
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-009 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับที ่1 
วันที่บังคับใช้  25  มีนาคม 2563 หน้า 2 ของ  11 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

สารบญั 

 

บทที่ หัวข้อ หน้า 
   
 ค าน า 1 
   

 สารบัญ 2 
   

1 บทน า  
 หลักการและเหตุผล 3 
   

2 ระบบบริหารจัดการ  
 2.1 หน่วยงาน 4 
 2.2 ขอบเขต 5 
 2.3 ค าจ ากัดความ 5 
 2.4 หลักเกณฑ์ 5 
   

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 3.1 ผังกระบวนการ  
       3.1.1 การลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government       

                 Procurement : e-GP)  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
6-7 

          3.1.1.1 ขอบเขต 8 
          3.1.1.2 ขั้นตอนปฏิบัติการ 8-9 

4 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 10 
 4.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ  
       พ.ศ. 2560  
 4.3 กฎกระทรวงการคลัง  

5 ภาคผนวก 12 
 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)           
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-009 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  25  มีนาคม 2563 หน้า 3 ของ  11 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้ถูกต้องตามคู่มือการลงระบบ   
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง             
และตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จะด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ         
กับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อย ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 56 วรรคสอง  
 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)           
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-009 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  25  มีนาคม 2563 หน้า 4 ของ  11 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 2 
 

การบริหารจัดการ 
 
 

2.1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กองบริหารการคลัง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)           
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-009 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  25  มีนาคม 2563 หน้า 5 ของ  11 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

2.2 ขอบเขต 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   

ในการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เพ่ือสนับสนุนด าเนินการได้ถูกต้องและทันเวลา 

2.3 ค าจ ากัดความ 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หมายถึง

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงาน     
ของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ             
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสาร
ประกอบการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง  
 วิธีเฉพาะเจาะจง  หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก  ตามความในมาตรา 56 
วรรคสอง ซึ่งประกอบด้วย 
 1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท  
 2. งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ 

    2.1 งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
    2.2 งานจ้างที่มีท่ีปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  

                    5,000,000 บาท 
 3. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
5,000,000 บาท 
 4. ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในกรจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

5. ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุได้ 

2.4 หลักเกณฑ์ 
 2.4.1 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2.4.2 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 2.4.3 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการคลัง  
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 ผังกระบวนงาน 
      3.1.1 การลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)        
                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

2 นาที งานพัสดุ 

2  
 
 
 
 
 

10 นาที งานพัสดุ 

3  
 
 
 
 
 
 

2 นาที งานพัสดุ 

๔  
 
 
 
 
 
 

10 นาที งานพัสดุ 

(1) ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th) ด าเนินการ
จัดท าหน่วยจัดซื้อ-เพิ่มโครงการ 

      

(2) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.1 จดัท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 

         2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
 

(3) จัดท าร่างเอกสารและเอกสารเชิญชวน 
          - จัดท าร่างเอกสาร/หนังสือเชิญชวน 
                 - บันทึกรายชื่อผู้ประกอบการ 

ก 

(4) จัดท ารายชื่อผูเ้สนอราคาและผลการพิจารณา 
           
 

http://www.gprocurement.go.th/
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

๕  
 
 
 
 
 
 

10 นาที งานพัสดุ 

๖  
 
 
 
 
 

1 นาที งานพัสดุ 

๗  
 
 
 
 
 

1 นาที งานพัสดุ 

๘  
 
 
 
 
 

5 นาที งานพัสดุ 

   

 

 

 

 

 

(๕) จัดท าร่างสญัญา 
         
     
 

(๖) ตรวจสอบหลักประกันสญัญาและจัดท าสัญญา 

(๗) บันทึกข้อมูลสาระส าคัญในสญัญา 
   
 

 

(๘) บริหารสัญญา 
                 
     

ก 
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 3.1.1.1  ขอบเขต 
       ผู้ปฏิบัติ งานต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ตามระเบียบนี้ ด้วยวิธีการ             

 ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อ    
จั ด จ้ า งภ าครั ฐ ด้ วย อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  (Electronic Government Procurement : e-GP) ต ามวิ ธี ก าร 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                       
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเพ่ือให้ถูกต้องตามคู่มือการลงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 3.1.1.2  ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
    (1) ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th) ด าเนินการจัดท าหน่วย    จัดซื้อ-เพิ่มโครงการ 
        1.1 ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลโครงการ 
        1.2 ขั้นตอนที่ 2 รายการสินค้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 
        1.3 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดความต้องการ 

(2) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
        2.1 จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
               - บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง 
               - Template รายงานขอซื้อขอจ้าง 
               - ตัวอย่างรายงานขอซื้อขอจ้าง 
        2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
              - บันทึกข้อมูลร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้ตรวจรับพัสดุ 
              - Template ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้ตรวจรับพัสดุ 
               - ตัวอย่างร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้ตรวจรับพัสดุ 
               - บันทึกเลขท่ี / บันทึกวันที่ 

(3) จัดท าร่างเอกสารและเอกสารเชิญชวน 
            3.1 จัดท าร่างเอกสาร / หนังสือเชิญชวน 
                    3.2 บันทึกรายชื่อผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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(4) จัดท ารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 
            4.1 เสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ 
                   4.2 พิจารณาการเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ 

     4.3 จัดท าประกาศผู้ชนะเสนอราคา 
       4.4 หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
       4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้ตรวจรับ                            
       4.6 ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
       4.7 บันทึกเลขที ่/ บันทึกวันที่ 
              (๕) จัดท าร่างสัญญา 
            5.1 เลือกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง 
                    5.2 บันทึกท่ีอยู่ผู้ขาย / ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง 

     5.3 บันทึกราคาที่ตกลงกับผู้ขายพร้อมอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
       5.4 บันทึกการแจ้งก าหนดเวลาการส่งมอบ 
       5.6 บันทึกงวดเงินและรายละเอียดการช าระเงิน                             

5.7 ตรวจสอบข้อมูล GFMIS ของผู้ขาย 
      5.8 บันทึกการรับประกัน                            
       5.9 บันทึกชื่อผู้สั่งซื้อ / สั่งจ้าง และชื่อผู้รับสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
       5.10 บันทึกเลขที่วันที่ / วันที่ลงนาม 

(๖) ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดท าสัญญา 
(๗) บันทึกข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

         - น าข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง 
              (๘) บริหารสัญญา 
                  8.1 ส่งมอบงาน 
                    8.2 ตรวจรับงาน 

      8.3 จัดเอกสารส่งเบิกจ่าย ไปยังกองบริหารการคลัง 
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บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
        3. กฎกระทรวงการคลัง 
 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
การลงระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ  
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government 
Procurement : e-GP) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าถึงได้
ตลอดเวลา 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 1. บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

2. บุคลากรหน่วยงานภายนอก  
3. บุคคลทั่วไป 

 
 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั 
        ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)           
        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-009 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  25  มีนาคม 2563 หน้า 11 ของ  11 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทท่ี 5 
 

ภาคผนวก 
 

           
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 

 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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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  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายน้ํา  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  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  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 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
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 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  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
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
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 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุย่ีห้อนั้นได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งนี้  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
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
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
ย่ืนข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  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 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

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

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
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  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(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 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  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) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

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  
เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

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

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
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 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  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 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
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  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

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  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 
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 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น   งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล   เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

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

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (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  เม่ือหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
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  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

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 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ย่ืนข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  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  ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ
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 
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา  และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก  ให้ใช้เกณฑ์ราคา  รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้  จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ  ก็ได้ 

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

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) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

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

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  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  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

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

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (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  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้
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  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
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  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  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  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  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 ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  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 รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
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  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  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   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
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
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

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

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  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 ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
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 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง   

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 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ
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  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
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
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

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
คุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

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

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 
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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  วรรคหน่ึง  (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 
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(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   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

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  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
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  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
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   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
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 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจํ า ปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํ ารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
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 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
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) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
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  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

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 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

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) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  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 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
วิธีการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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 



หน้า   ๑๓ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

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  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
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
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

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
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี ย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  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 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(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 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ ย่ืนข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
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  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
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  วรรคหน่ึง  (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 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
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  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
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
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

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 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (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 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  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  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
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   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
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 การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง  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  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  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 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
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 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

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  ให้แลกเปล่ียนได้  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 ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   

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 
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

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   
วิธีการจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
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
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  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 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (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   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (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) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

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  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(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
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(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
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น  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 

ขอ้ 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  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
ค่าจ้างที่ปรึกษา   

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  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
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  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
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

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  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 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

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 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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 ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (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 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

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) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามที่ 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  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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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
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(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  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(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) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  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   
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  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  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   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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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 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

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 เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  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 ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
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 ได้ รับอนุญาต 
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  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  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 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  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 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

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 
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(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 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ 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   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(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) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  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) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  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  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
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 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  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  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  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) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  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 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  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  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
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 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  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 หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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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 
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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 ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ย่ืนคําร้องขอ

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 เป็นเกณฑ์ความต้องการข้ันต่ํ 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   
ให้กรมบัญชีกลางข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได้ 

หมวด  ๒   
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 
ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง 
ย่ืนเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย 



หน้า   ๕ 
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ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
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) ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ  ๘  (๑)  สามารถย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้  เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ย่ืนขอ
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
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชกีลาง   

คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๒  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน
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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 สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
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  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน   
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



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) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารท่ีเป็น

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 อจั ดจ้ างพั สดุ ส่ ง เส ริมและพัฒ นาด้ านการเกษตรตามข้อ   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 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

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 ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้   
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) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ได้แก่  สถานสงเคราะห์

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

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 



หน้า  ๑๒ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

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

จัดทําขึ้นในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น 



หน้า  ๑๓ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  
หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ   ซ่อมแซม   หรือดัดแปลงเรือไม้   หรือเรือไฟเบอร์กลาสชนิดต่าง ๆ   
จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว 

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์  และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาในสังกัด
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 
ของหนว่ยงานของรัฐ 

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 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(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 
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 (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 
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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  มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหนา่ย 
(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 
พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

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 
ขอ้ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๔  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๑)  ตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  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 



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  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  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  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจดัจ้างนั้น 
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 



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  และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา 
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(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 การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี  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 ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดบั  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
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 (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) สาขาการพฒันาเมือง  (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 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น  ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง

มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น  จะพิจารณาจาก

เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ

การข้ึนทะเบียน   
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

หมวด  ๒ 
การข้ึนทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  ทั้งนี้  วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ 
ตามข้อ  ๑๔  หากเป็นไปตามที่ กําหนดในหมวด  ๑  ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน  สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  
แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิวันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ 

ในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี   
เงิน ค่าธรรมเนียมที่ ได้ รับตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานนํ าไปใช้จ่ายได้ 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 ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
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) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
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  สํานักงานจะยกเลิกการข้ึนทะเบียน
ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการข้ึนทะเบียนนั้น 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๑๕ 
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

ตามข้อ  ๑๘  วรรคสาม 
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ  ๒๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) ยกเลิกการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  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 ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบียนที่ปรึกษา  โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง 
นี้ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองจนกว่าสํานักงานจะออกหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับกรณีนี้ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  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 



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 สนามกฬีา 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 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
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 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือมิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า  อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

     



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 4 เมษายน 2563 
หัวข้อ: คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
         (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
         (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นางสาวน้้าฝน  พยัคคานนท์ นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

วันท่ี  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นางสาวน้้าฝน  พยัคคานนท ์
นักทรัพยากรบุคคล 

วันที่  4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 
 





คู่มือการ ฏิ ัติงาน
นวทาง ฏิ ัติ กียวกั การลา

ระ ภทต่างๆของข้าราชการ
ศูนย์ ฏิ ัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข





คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1 ของ 56 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ค าน า 
 

  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ ที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการนอกเหนือ  
จากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการการลา เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ.2555 ขึ้นใหม่ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ.2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539) และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) ดังนั้น เพ่ือการดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลา 
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาในแต่ละประเภท ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
มีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้คู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ 
รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้อ่ืนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได ้
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา ประเภทต่างๆ  
ของข้าราชการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้คู่มือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
ของช้าราฃการในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

พฤศจิกายน 2562 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 2 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

สารบญั 

 

บทที่ หัวข้อ หน้า 
   
 คำนำ 1 
   

 สารบัญ 2 
   

1 บทนำ 3 
 หลักการและเหตุผล 

 
   

2 ระบบบริหารจัดการ 4 
 2.1 วัตถุประสงค์ 6 
 2.2 ขอบเขต 6 
 2.3 คำจำกัดความ 6 
 2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 7 
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3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 3.1 การลาป่วย 9 
 3.2 การลาคลอดบุตร 14 
 3.3 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  17 
 3.4 การลากิจส่วนตัว 20 
 3.5 การลาพักผ่อน 24 
 3.6 การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ 28 
 3.7 การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 34 
 3.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 38 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ 
          ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 3 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 

  สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. 2555 ขึ้นใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 22 ง ลงวันที่ 24 มกราคม 
2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 25 มกราคม 2555  
เป็นต้นไป เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน และให้ยกเลิกระเบียบ 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 และระเบียบว่าด้วยการลา 
ของขา้ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอลาในประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดทำใบลา 
การตรวจสอบข้อมูลวันลา การจัดทำทะเบียนคุมวันลาและการบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 
การจัดทำรายงานวันลา ประจำเดือน และการจัดทำรายงานวันลาประจำปี (วันลาแบบ 1) ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ 
          ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 4 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

บทที่ 2 
การบริหารจัดการ 

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

ที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติราชการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 
(2) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 
(3) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

ข้อ 4 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
เกี่ยวกบัการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
วันที่มีผลบังคับใช้ ต้ังแตว่ันที่ 25 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

 
ประเภทการลา 

ข้อ 17 การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(4) การลากิจส่วนตัว 
(5) การลาพักผ่อน 
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(10) การลาติดตามคู่สมรส 
(11) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ 
          ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 5 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

 การนับวันลา 

  ข้อ 10 การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคำนวณวันลา ให้นับ 
ต่อเนื่องโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพ่ือ
ประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ 
ผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว 
และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทำการ 
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาตระดับใด ให้นำใบลา 
เสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
  ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัว 
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 22 หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด ถ้ามีราชการจำเป็นเกิดขึ้น 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได ้
  การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมา
ปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าการลาสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆ 
  ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอ 
ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด 
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
 แบบใบลา 
  ข้อ 12 การลาให้ใช้ใบลาตามแนบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลา 
ที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มา 
ปฏิบัติราชการส่วนราชการอาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิก 
วันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ทั้งนี้ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว จะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการลา
เป็นหลักฐานในราชการได้ 
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 การขออนุญาตไปต่างประเทศ 
  ข้อ 13 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่าง 
วันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการ ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาตต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี 
ทราบด้วย 
  ข้อ 14 การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย ให้ผู้ว่ าราชการจังหวัดและ 
นายอำเภอในท้องทีท่ี่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอำนาจอนุญาตให้ขา้ราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ในสังกัดจังหวัดหรืออำเภอนั้นๆ ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วันและ 3 วันตามลำดับ 
 การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา 
  ข้อ 16 การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่าย 
เงนิเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และทราบถึงสิทธิประโยชน์ 
ที่จะได้รับเกี่ยวกบัการลาประเภทตา่งๆ และมีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 
  2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
เกีย่วกับการลาประเภทต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
 ขอบเขต (Scope) 
  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ ที่มา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 คำจำกัดความ หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การลา  
อำนาจในการพิจารณา กระบวนการ (Work Flow) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ 
กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ประมวลคำถาม – คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555 
 คำจำกัดความ (Definition) 
   ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต หมายถึง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
   หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
   การลาป่วย หมายถึง การลาหยุดราชการเพ่ือรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย 
   การลาคลอดบุตร หมายถึง การลาหยุดราชการของสตรีซึ่งมีครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอด 
และหลังคลอด 
   การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร หมายถึง การลาหยุดราชการไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร (หมายความเฉพาะภรรยาที่ได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เทา่นั้น) 
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   การลากิจส่วนตัว หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการเพ่ือทำกิจธุระส่วนตัว เช่น  
ลาหยุดราชการเพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย ไปติดต่อราชการที่หน่วยงานอ่ืน เป็นต้น 
   การลาพักผ่อน หมายถึง การลาหยุดราชการเพ่ือพักผ่อนประจำปี 
   การลาอุปสมบท หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ 
   การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
   การลาเข้ารับการตรวจเลือก หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ไปรับการตรวจเลือก เพ่ือเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
   การลาเข้ารับการเตรียมพล หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับหมายเรียก 
ให้เข้าไปรับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
   การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการ            
ซึ่งประสงค์จะไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   การลาติดตามคู่สมรส หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการเพ่ือติดตามสามีหรือภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงาน 
ในตา่งประเทศ 
   การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หมายถึง การที่ข้าราชการได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บ 
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ 
หรือพิการ และข้าราชการผู้นั้นมีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่จำเป็นตอ่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
   1. รัฐมนตรีเจ ้าสังกัด มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการทุกตำแหน่ง 
ในสังกัด 
   2. ปลัดกระทรวง มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการทุกตำแหน่ง 
ในสังกัด 
   3. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่าสำนัก/กอง มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลา ของข้าราชการทุกตำแหน่งในสำนัก/กอง หรือ
เทียบเทา่สำนัก/กอง 
   4. ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการทุกตำแหน่ง 
ในสังกัดส่วนภูมิภาค 
   5. กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบข้อมูลวันลา เอกสารการลา จัดทำรายงานวันลา
ประจำปี และสรุป ข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
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 กระบวนการ (Work Flow) 
   การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะใช้สัญลักษณ์ในการทำกิจกรรมของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 
 
 

 
จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 

 
กิจกรรม และการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
การตัดสินใจ เช่นการพิจารณาให้ความเห็น 

การลงนาม เป็นต้น 

 
 
 
 

 
การรับทราบ 

 
 
 
 

 
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

3.1 การลาป่วย 
หลักเกณฑ์การลาป่วย    
 1. การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอานาจอนุญาตจะสั่ง
ให้ใช้ใบรับรองแพทย์อ่ืนซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
 2. การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาต 
เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ หรือสั่งให้ผู้ล าไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ของทางราชการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 3. ข้าราชการที่ลาป่วยมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ แต่ถ้า 
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 
60 วนั  ทำการ (ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 27)  
 
ขั้นตอนการลาป่วย 
 1. ให้เสนอหรือส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
 2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ เว้นแต่กรณีจำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
 3. กรณีที่ข้าราชการผู้ใดป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาป่วยได้ จะให้ผู้อ่ืนยื่นใบลาป่วยแทนก็ได้ 
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ด้วยตนเองแล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
 4. กรณลีาป่วยเกิน 60 วัน 
     (1) สำหรับข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามกรณี ดังนี้ 
         กรณีลาป่วยเกิน 60 วัน ส่งเรื่องให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการพร้อมด้วยหลักฐาน
การลาป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ เพ่ือประกอบการขออนุญาตลาป่วยต่อปลัดกระทรวง เมื่อกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว จะทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวง ฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
ให้ลาป่วยเกิน 60 วัน และเมื่อปลัดกระทรวง ฯ อนุญาตให้ลาป่วยแล้ว กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจ้งต้นสังกัด
ของขา้ราชการผู้นั้นทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 
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         กรณีลาป่วยเกิน 60 วันทำการในปีงบประมาณนั้น  ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีลาป่วยเกิน 
60 วันข้างต้น หากแต่มีกรณีที่ต้นสังกัดต้องดำเนินการเพ่ิมเติมจากกรณีลาป่วยเกิน 60 วัน คือ ต้องพิจารณา 
ว่าข้าราชการขอลาป่วยด้วยเหตุจำเป็นหรือไม่ หากเป็นกรณีเจ็บป่วยด้วยเหตุจำเป็นที่แพทย์ผู้ทำการรักษา
รับรองว่า ให้หยุดพักรักษาตัวในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ให้ต้นสังกัดทำความเห็นเพ่ือขออนุมัติให้ข้าราชการ ได้รับ
เงินเดือนในส่วนที่ลาป่วยเกิน 60 วันทำการ ในปีงบประมาณนั้น พร้อมด้วยหลักฐานการลาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ใบลาป่วย บัญชีวันลา ใบรับรองแพทย์ ใบลาที่ได้รับการอนุญาต ฯลฯ ส่งให้กองบริหาทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการ พร้อมกับเรื่องขออนุญาตลาป่วย เกิน 60 วัน ไปในคราวเดียวกัน (กรณีการลาป่วยด้วยเหตุทั่วไป  
ที่แพทย์ผู้ทำการรักษาไม่ได้รับรองให้หยุดพักรักษาตัวในวันที่ขอลา เป็นกรณีที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณา
อนุมัติ ให้ได้รับเงินเดือนในส่วนที่ลาเกินสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล จะไม่พิจารณา
ดำเนินการให้) และเมื่อปลัดกระทรวงอนุญาตให้ลาป่วย และอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนทั้งสองกรณีแล้ว  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจ้งต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้นและแจ้งกองคลังทราบเพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินให้ตามสิทธิต่อไป พร้อมทั้งบันทึกรายการใน ก.พ.7 ของข้าราชการผู้นั้น และเก็บเอกสาร
หลักฐานเขา้แฟ้มประวัติ 
     (2) สำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งทางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาป่วยเกิน 60 วัน และอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนในส่วนที่ลาป่วยเกิน 60 วันทำการ  
ในปีงบประมาณนั้นตามแต่กรณี โดยให้ดำเนินการขออนุญาตลาป่วยและขออนุมัติให้ได้รับเงินเดือน ในส่วนที่
ข้าราชการลาเกินสิทธิ โดยใช้แนวทางปฏิบัติและหลักฐานในการพิจารณาเช่นเดียวกับข้าราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนในส่วนที่ลาเกินสิทธิแล้ว 
ให้บันทึกรายการใน ก.พ.7 ของข้าราชการผู้นั้นไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ
พร้อมด้วยหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
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ผังกระบวนงานการลาป่วย 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

  
1/2 วัน 

 
ข้าราชการ 

2 
 
 
 
 

  
1/2 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 

3 
 
 
 
 

  
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ 
ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึก
ข้อมูลการลาในทะเบียนคุม วันลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหนา้ ส่วนราชการทีเ่รียกอย่างอื่น
พิจารณา อนุญาตให้เฉพาะ
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะใน
สังกัดลาไดไ้ม่เกิน 30 วัน 
 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ปลัดกระทรวง 

6  
 
 
 
 
 
 

 
 
1 วัน 

 
 
หน่วยงานในสังกัด 

7 
 
 
 
 
 
 
 

   
-หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 

(5) ปลัดกระทรวง พิจารณา
อนุญาตให้ ข้าราชการทุกตำแหน่ง
ลาต่อเนื่องมากกว่า 60 วนั 

(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และเก็บใบลาใส่แฟ้ม วันลา 

 

(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

ก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพจิารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต 
ให้เฉพาะข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด ลาได้ไม่เกิน 30 วัน 
 ขั้นตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งลาต่อเนื่องมากกว่า 60 วัน 
 ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มใบลา 
 ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปี ส่งผู้บังคับบัญชา 
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3.2 การลาคลอดบุตร 
หลักเกณฑ์การลาคลอดบุตร 
 1. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว  
ต้องไม่เกิน 90 วัน (รวมวันหยุดราชการด้วย) 
 2. ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 3. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดบุตร 90 วัน 
 4. ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามกำหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่ได้หยุดไป ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ 
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 5. การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นให้ถือว่า
การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่เริ่มลาคลอดบุตร 
 
ขั้นตอนการลาคลอดบุตร 
 1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
 2. จะเสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ 
 3. ในกรณีที่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาคลอดบุตร 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1/2 วัน 

 
 
ข้าราชการ 

2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1/2 วัน 

 
 
หน่วยงานในสังกัด 

3  
 
 
 
 

 
 

1/2 วัน 

 
 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา 

4  
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน 

 
 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน 

 
 
ปลัดกระทรวง 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลาเขยีนใบลา
และยื่นใบลา 

 

2. รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา 
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา 
อนุญาตการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรอืหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
เฉพาะขา้ราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

ลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
 

(5) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จัดทำบันทึกเสนอ 
กองคลัง เพื่อดำเนินการเก่ียวกับเงินเดือน 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 

7 
 

 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2  รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 
 ขั้นตอนที่ 3  เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
 ขั้นตอนที่ 5  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจัดทำบันทึกเสนอกองคลัง เพ่ือดำเนินการเกีย่วกับเงินเดือน 
 ขั้นตอนที่ 6  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 7  สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองการเจ้าหนา้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่ 
แฟ้มวันลา 
 

(7 ) สรุปรายงานวันลาประจำปี  
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 17 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.๓ การลาไปช่วยเหลือภรยิาที่คลอดบุตร 
 
หลักเกณฑ์การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 1. ข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ 
 2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร 
 3. ข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ภริยาที่คลอดบุตร   
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่หากยื่นใบลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร 
ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป 
เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้แต่ไมเ่กิน 15 วันทำการ 
 4. ในบางกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตในการลา อาจให้ข้าราชการผู้ขออนุญาตลาไปดูแลภริยาที่คลอดบุตร 
แสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
 
ขั้นตอนการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
 2. สามารถยื่นใบลาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร แต่หากยื่นใบลาเมื่อพ้น 30 วัน  
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ างลา เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงหรือ ตำแหน่งเทียบเทา่ขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นกไ็ด้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ 
 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุญาตเมื่ออนุญาต
แล้วให้ทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้น และกองคลังทราบ (กรณียื่นใบลาเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน 
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร) เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 18 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

  
 

1/2 วัน 

ข้าราชการ 

2 
 
 
 
 
 

  
 

1/2 วัน 

หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3 
 
 
 

  
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา 

4 
 
 
 
 
 

  
1 วัน 

 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ
ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบระเบียบที่เกีย่วข้อง สิทธิใน
การลา และข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาใน
ทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา 
 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า ส่วนราชการที่
เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้เฉพาะข้าราชการทุก
ตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 
 

(5) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จัดทำบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา 
 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 19 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 
 
 
 
 
 
 
 

  - หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  
 ขั้นตอนที่ 1  ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขัน้ตอนที ่2  รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันล 
 ขั้นตอนที่ 3  เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพจิารณา อนุญาตให้ 
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
 ขั้นตอนที่ 5  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจัดทำบันทึกเสนอกองคลัง เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับเงินเดือ 
 ขั้นตอนที่ 6  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 7  สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) สรุปรายงานวันลาประจำปี นำส่ง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
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3.4 การลากิจส่วนตัว 
การลากิจส่วนตัว มี 2 ประเภท ดังนี้    
 1. การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่นๆ)    
 2. การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  
หลักเกณฑ์การลากิจ    
 1. การลากิจส่วนตัว (ดว้ยเหตุอื่นๆ)       
     1.1 มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลากิจส่วนตัวปีหนึ่งได้ไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปี 
ที่เริ่มรับราชการ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ 
     1.2 เมื่อมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นระหว่างลากิจส่วนตัว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ
อนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
     1.3 ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ 
 2. การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
     2.1 ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการ) โดยได้รับเงินเดือน ยังมีสิทธิ
ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้อีกไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา 
     2.2 ในระหว่างที่ข้าราชการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร แม้จะมีราชการจำเป็นเกิดขึ้น 
ผู้บังคับบัญชา ไม่อาจเรียกตัวขา้ราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการในระหว่างการลาได้ 
 
ขั้นตอนการลากิจ 
 1. ให้ข้าราชการผู้มีความประสงค์ลากิจเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึง
ผู้มีอำนาจอนุญาต 
 2. จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ลากิจก่อน จึงหยุดราชการได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถรอให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตได้ ก็ให้หยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจ
อนุญาต ทราบโดยเร็ว 
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ผังกระบวนงานการลากิจส่วนตัว 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ข้าราชการ 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3  
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 

4  
                        อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
   
                                                           
                                                           ไม่อนุญาต 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

1.ผู้ประสงค์จะขอลา เขยีนใบลา
และยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา  
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา 
อนุญาต 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหน้า ส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น

พิจารณา อนุญาตให้ขา้ราชการ 
ทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัดลา 

ได้ไม่เกิน 15 วนั 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 

 
 
                                 อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
                                                                ไม่อนุญาต 
 

  
 
ปลัดกระทรวง 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
-หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี  
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา 

 

(5) ปลัดกระทรวงพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการ 

ทุกตำแหน่งลาได้ไม่เกิน 30 วัน 

ก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  
 ขัน้ตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 

ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 15 วัน 

ขัน้ตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ขา้ราชการทกุตำแหน่งลาได้ไม่เกิน 30 วัน 
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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3.5 การลาพักผ่อน 
หลักเกณฑ์การลาพักผ่อน 
 1. มีสิทธิลาพักผ่อนในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทำการ เว้นแต่ ข้าราชการดังต่อไปนี้ 
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 
     (1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
     (2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก 
     (3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับการเลือกตั้ง
แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
     (4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเขา้รับราชการอีก 
 2. ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ 
10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปปีัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการ 
 3. ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ 
วันลาพักผ่อน ในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ 
 4. ในระหว่างการลาพักผ่อนถา้มีราชการจำเป็น ผู้บังคบับัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตสามารถ 
เรียกตัวขา้ราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการได้ โดยให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันเดินทางกลับมา
ปฏิบัติราชการ 
 5. เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกัน
ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าข้าราชการทั่วไปอีก 10 วันทำการ 
และจะต้องใช้สิทธิลาพักผ่อนในขณะที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ขั้นตอนการลาพักผ่อน 
 1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมวันลา ตรวจสอบจำนวนวันลาพักผ่อนของข้าราชการว่าผู้ใดมีวันลา
พักผ่อนสะสมในปีงบประมาณก่อน และเมื่อนำมารวมกับปีงบประมาณปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการ 
หรือ 30 วันทำการ ตามหลักเกณฑ์การลาพักผ่อนในข้อ 2 และข้อ 3 
 2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ 
ผู้อำนวยการ สานัก/กอง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (สำหรับราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค) 
 3. จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้ และอาจยื่นใบลาในวันที่ขออนุญาต 
ลาพักผ่อนได ้
 4. ผู้มีอำนาจในการอนุญาต จะอนุญาตให้ลาพักผ่อนครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้
เสียหายแก่ราชการ 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาพักผ่อน 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ข้าราชการ 

2  
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3  
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 

4                                 อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ไม่อนุญาต 
 
 
 

 
 

 
 
 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา 

 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา 
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต
การลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหนา้ ส่วนราชการทีเ่รียกอยา่งอื่น
พิจารณา อนุญาตให้ขา้ราชการทกุ

ตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 26 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
                              อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
                                                            ไม่อนุญาต 
 

  
 
 
ปลัดกระทรวง 

6  
 
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน 

 
 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

7  
 
 
 
 
 
 

  
 
-หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(5) ปลัดกระทรวงพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการ 

ทุกตำแหน่ง 

(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 27 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขัน้ตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพจิารณา 

อนุญาตให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ขา้ราชการทุกตำแหน่ง 

  ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนญุาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
  ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 28 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
หลักเกณฑ์การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
 1. ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา

อิสลาม ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย     
 2. การเสนอหรือจัดส่งใบลา ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันลาอุปสมบทหรือก่อนวัน

เดนิทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 3. กรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 วันได้ 

ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะ
พิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได ้

 4. เงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตลาต้องดำเนินการและกำหนดการกลับมาปฏิบัติราชการหลังจาก
ครบกำหนดวันลา ดังนี้ 

     4.1 การลาอุปสมบท จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลาอุปสมบท และต้องกลับมา
รายงานตัวเขา้ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา 

     4.2 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน  
นับแต่วัน เริ่มลาไปประกอบพิธีฮัจย์  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน  
นับแต่วันที่เดินทางกลับถึง ประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 5. ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาต 
ให้ ลาไปประกอบ พิธี ฮัจย์  ณ  เมื องเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบี ย  และได้หยุ ดราชการไปแล้ ว  
หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรค ทำให้ ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี ฮัจย์ต ามที่ ขอลาไว้   
ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการตามปกติ รวมทั้งขอยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้ว เป็นวันลากิจส่วนตัว 

 6. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 29 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 1. ให้ ข้ าราชการผู้ที่ ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธี ฮัจย์  ยื่ น ใบลา 

ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ปลัดกระทรวง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง) 
 2. เมื่อกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับหนังสือและแบบใบลาอุปสมบทหรือแบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

จากหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการผู้มีความประสงค์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐาน
ทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) เนื่องจากผู้ที่จะมีสิทธิลาประเภทนี้ได้ จะต้องปรากฏว่า ตั้งแต่เข้ารับราชการ 
ผู้นั้นจะต้องไม่เคยใช้สิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์มาก่อน 
  3. ตรวจสอบจำนวนวันลาในแบบใบลาของข้าราชการที่ขอลาตามสิทธิ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า
ข้าราชการมีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ไม่เกิน 120 วัน 

 4. จัดทำบันทึกเสนอขออนุญาตลา และหนังสือแสดงการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
(กรณีลาอุปสมบท) เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ปลัดกระทรวง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง) และ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของข้าราชการผู้ขออนุญาต โดยแนบหนังสือ
แสดงการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉบับจริง เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการผู้ขอลาอุปสมบททราบและ 
แจ้งงานบุคลากรทราบ (สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

 5. บันทึกประวัติการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการลงในทะเบียนประวัติ 
(สมุดประวัติ/ก.พ.7) เก็บเอกสารเขา้แฟ้มประวัติ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
  6. เมื่อข้าราชการได้กลับจากลาอุปสมบทหรือกลับจากการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้แจ้ง 
ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกไว้ในหลักฐานทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/
ก.พ.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 30 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2 ล 
 
 
 
 

1/2 วัน หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.) 

3  
 
 
 

1/2 วัน ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอนุญาต
การลา 
 

4                                  อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            ไม่อนุญาต 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร
สำนัก/กอง 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ 
ยื่นใบลาล่วง หน้าก่อนวนัอุปสมบทหรือ

ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธฮีจัย์ 
ไม่น้อยกว่า 60 วนั 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึก
ข้อมูลการลาในทะเบียนคุม การลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 

(4) เสนอใบลาต่อผู้อำนวยการสำนัก/
กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียก

อย่างอื่น พิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
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วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 31 ของ 55 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
                               อนุญาต 
 
 
 
 
 
 

                            ไม่อนุญาต 

 หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.) 

6 
 

              ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

                        ถูกต้อง 

1/2 วัน ก ลุ่ ม ท ะ เ บี ย น
ประวัติ 

7  
 
 
 
 
 

1 วัน - งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 - ปลัดกระทรวง 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน - งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 - หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.) 
 

(5) จดัทำบันทึกกองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 

(7) งานบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอความเห็นและ
ข้อพิจารณา เสนอปลัดกระทรวงพิจารณา อนุญาตให้

ข้าราชการทุกตำแหน่ง 

(8) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้ขอลาอุปสมบทหรือลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมบันทึกข้อมูล

การลาในทะเบียนคุมวันลา และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
รับใบลาและ ตรวจสอบระเบียบ
ที่เก่ียวข้องและสิทธิในการลา 

ก 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน - งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 - หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.) 
 

10  
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

11  
 
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานใน
สังกัด(ศปท.) 
- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 

(9) ผู้ลาต้องอุปสมบทหรือออกเดินทาง  
ไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา 
และมารายงานตัวเขา้ ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน 
นับแต่วันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับถึง 

ประเทศไทย 
 

(10) งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับรายงานตัว
และจัดทำหนังสือการรายงานตัวให้  
กองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ 

 

(11) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)   
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทหรือ ก่อนวันเดินทาง 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขัน้ตอนที่ 4 เสนอใบลาต่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืน พิจารณาอนุญาต
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับใบลาและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิทธิในการลา 
 ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอความเห็นและข้อพิจารณา เสนอปลัดกระทรวง  
พิจารณาอนุญาต ให้ขา้ราชการทกุตำแหน่ง 
 ขั้นตอนที่  8 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว งานบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งผู้ขอลาอุปสมบทหรือลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา และเก็บใบลาใส่แฟ้ม
วันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 ผู้ลาต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา 
และมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย 
 ขั้นตอนที่ 10 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับรายงานตัวและจัดทำหนังสือการรายงานตัวให้
ปลัดกระทรวงทราบ 
 ขั้นตอนที่ 11 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
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3.7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 
หลักเกณฑ์การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 1. ต้องเป็นขา้ราชการที่ได้รับหมายเรียกการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 2. ให้ขา้ราชการที่ได้รับหมายเรียกแจ้งให้ผู้บังคบับัญชาทราบ 
 3. เมื่อรายงานแล้ว ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ตามวันเวลาในหมายเรียก 
นั้นได้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผูบ้ังคบับัญชา 
 4. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ 
ราชการภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น 
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา่ขึน้ไปจะให้จ่ายเงนิเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน  
ขัน้ตอนการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 1. ให้ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง 
ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง  
นับแต่เวลารบัหมายเรียกเป็นต้นไป 
 2. เมื่อรายงานลาแล้ว ให้ข้าราชการไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลา  
ในหมายเรียกนั้นได้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผู้บังคบับัญชา 
 3. ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานลาจากข้าราชการที่เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
มีหน้าที่ต้องรายงานลาดังกล่าวไปตามลำดับจนถึงหวัหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง 
 4. กรณีที่ข้าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณ ี
 5. เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น ปลัดกระทรวง 
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 
15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ผังกระบวนงานการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

 ข้าราชการ 

2  
 
 
 
 

 หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3  
 
 
 

 ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 
 

4  
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา 
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา  

อนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
                        ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ถูกต้อง 
 

  
1/2 วัน 

กลุ่มงานทะเบียน
ประวัติ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

7  
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 - ผู้มีอำนำจลงนาม 

8   
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

9  
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล (9) สรุปรายงานวันลาประจำปี 

นำส่งกองบริหารทรพัยากรบุคคล 

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
รับเอกสาร ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของใบลาและเอกสาร

ประกอบการลา 
 

(7) กองการเจ้าหนา้ที่ดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลา 

ใส่แฟ้มวันลา 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 37 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต 
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขัน้ตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรพัยากรบุคคล 
 ขัน้ตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร 
ประกอบการลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 
 ขัน้ตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 

ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 38 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 

หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการและให้รายงาน
ปลัดกระทรวงทราบ 
 2. อนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา 
ไม่เกิน 4 ปี แต่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้ลาเกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ 
แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ทั้งสิ้นจะต้องไมเ่กิน 6 ปี  
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ทุนประเภท 2 คือ ทุนส่วนตัว) 
 1. ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
 2. ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  
ขั้นตอนการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 1. ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง) ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุญาต เว้นแต่กรณีลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึง
ปลัดกระทรวง 
 2. ทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 3. เมื่อปลัดกระทรวงอนุญาตแล้ว สำหรับข้าราชการที่สังกัดส่วนภูมิภาคแจ้งจังหวัด 
ทีข้่าราชการผู้นั้นยื่นใบลาทราบ 
 4. ในกรณีท่ีข้าราชการตำแหน่งปลัดกระทรวง ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 5. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี
รับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 6. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ปฏิบัติ  
ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ  
พ.ศ. 2549 และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 39 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2  
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3 
 
 

 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - หนว่ยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา  
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา  

อนุญาตให้ขา้ราชการทุกตำแหน่ง 
 เฉพาะในสังกัด 

 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา 
อนุญาตการลา 

 

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 40 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 
 
 

 
 
 
              ตรวจสอบแล้วไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ถูกต้อง 
 

  
1/2 วัน 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 
 - ผู้มีอำนำจลงนำม 

8   
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
สป. 

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
รับเอกสาร ตรวจสอบความถูก
ต้องของใบลำและเอกสาร
ประกอบการลา 

(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(8) รบัเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว จากกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้ม วันลา 

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำ
บันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 41 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลาที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง 
 ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไปรับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน 
คุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต  
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรบัเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร 
ประกอบการลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา เสนอผู้มีอำนาจ 
 ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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3.9 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 
หลักเกณฑ์การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 ประเภทที่ 1 เป็นกรณีที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ และมีวาระท่ีจะต้อง 
ส่งไปปฏิบัติงานเพือ่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
 ประเภทที่ 2 การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1 
เงื่อนไขการลา 
 1. การลาประเภทที่ 1 ลาได้ไม่เกิน 4 ปี 
 2. การลาประเภทที่ 2 ลาได้ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกนิกว่า 1 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน 1 ปีด้วย 
 3. ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่อัตรา เงินเดือน
ที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มี สิทธิ
ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตรา 
เงินเดือนของทางราชการที่ขา้ราชการผู้นั้นไดร้ับอยู่ในขณะนั้น 
 4. การลาประเภทที่ 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นระยะเวลา 1 เทา่ของระยะเวลาที่ ไป
ปฏิบัติงาน ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับ 
ราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทางราชการ ดังนี้ 
  (1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับ  
คูณด้วย ระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถา้เกิน 15 วันให้คิดเป็น 1 เดือน 
  (2) กลับมารับราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามส่วน 
คุณสมบัต ิของขา้ราชการที่จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 1. ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนถึงวันได้รับอนุญาต เว้นแต่   
ผู้ปฏิบัติงานใน UN กำหนดเวลาให้ลดลงเป็น 2 ปี 
 2. สำหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานฯ ประเภทที่ 2 มาแล้ว ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 52 ปี บริบูรณ์นับถึงวันได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน 
 3. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่ อยู่ใน
ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัย 
 4. สำหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานฯ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  
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ขั้นตอนการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 1. เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งต่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทำ 
สัญญากับตน้สังกัด 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้น 
ภารกิจ และรายงานผลการไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติ
หนา้ที่ราชการ 
 4. ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  เมื่อปฏิบัติงาน 
เสร็จแล้ว ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา และให้รายงานผล 
เกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 5. การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบรายงาน ตามที่
กำหนดไว้ ทา้ยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
 6. ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต และมีคำสั่ง ให้
ข้าราชการผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) แจ้ง
ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บเอกสารเขา้แฟ้มประวัติของข้าราชการผู้นั้น 
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ผังกระบวนงานการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2 
 

 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3  
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ 
ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาต
การลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า ส่วน
ราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกดั 

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 
 

 
 
 
                  ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ถูกต้อง 
 

  
1/2 วัน 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 
 - ผู้มีอำนำจลงนำม 

8  
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 
 

9  
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
สป. 

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา 

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการ
จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว  
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลา 
ใส่แฟ้มวันลา  
 

ก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลาทีฝ่่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง 
 ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายบริหารทัว่ไปรับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาใน  
ทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต 
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร 
ประกอบการลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 กองการเจ้าหนา้ทีจ่ดัทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา เสนอผู้มีอำนาจลงนาม  
อนุญาต 
 ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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3.10 การลาติดตามคู่สมรส 
 
หลักเกณฑ์การลาติดตามคู่สมรส 
 1. ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 
ปี ถ้าเกินกว่า 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ 
 2. การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 1 และจะต้องเป็นกรณี 
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 
ปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม ่
 3. ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 1 ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีกเว้น
แต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจำในประเทศไทย แล้วต่อมาได้รับคำสั่งให้ไป 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 1 ได้ใหม่ 
 4. ไมม่ีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
 
ขั้นตอนการลาติดตามคู่สมรส 
 1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วน ราชการ
ขึ้นตรง 
 2. ผู้มีอำนาจอนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อ
รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปี เว้นแต่ผู้มีอำนาจจะพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาให้ได้อีก 2 ปี ทั้งนี้ รวม
แล้วไมเ่กิน 4 ปี 
 3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานทางทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) แจ้งกอง
คลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บเอกสารการขออนุญาตเขา้แฟ้มประวัติของข้าราชการผู้นั้น 
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ผังกระบวนงานการลาติดตามคู่สมรส 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

(1).ผู้ประสงค์จะขอลา  
เขียนใบลาและ ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอ ใบล าต่ อผู้ มี อ าน าจ พิ จ ารณ า 
อนุญาตการลา 
 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - หนว่ยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

6 
 

              ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          ถูกต้อง 
 

  
1/2 วัน 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7  
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 
 - ผู้มีอำนำจลงนำม 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา 

 

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

 

(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว จากกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 

ก 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

9  
 
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

10  
 
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
สป. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต 
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคคลตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสารประกอบ 
การลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา 
เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต 
 ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 จัดทำบันทึกแจ้งกองคลัง 
 ขั้นตอนที่ 10 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

(10) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

(9) จัดทำบนัทึกแจ้งกองคลัง 
 

ก 
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3.11 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

หลักเกณฑ์การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 1. ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก 
ประทุษรา้ยเพราะเหตุกระทำการตำมหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ประสงค์จะลาไปเขา้รบั
การ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟืน้ฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือท่ีจำเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี 
 2. ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น ที่
ไม่ใช่การปฏิบัติการตามหน้าที่ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ หาก 
ข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ 
 3. มีสิทธิลาไปฟืน้ฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ในหลักสูตร ทีป่ระสงค์
จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
 4. ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือ สถาบัน
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด  
 
ขั้นตอนการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 1. ให้ข้าราชการที่จะลาไปเขา้รับการฝึกอบรมฯ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาหรืออนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเกีย่วกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพได้ 
 3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 52 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

(1).ผู้ประสงค์จะขอลาเขยีนใบลาและ 
ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมลูการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้

ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 
 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 53 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

6  
               ตรวจสอบแล้วไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            ถูกต้อง 

 

 
 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7  
 
 
 
 

 
 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 - ผู้มีอำนำจลงนาม 

8  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

(5) จดัทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา 

 

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว  
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เกบ็ใบลาใส่แฟ้มวันลา 

ก 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 54 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทัง้บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขัน้ตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต  
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบลาและเอกสารประกอบ 
การลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา 
เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต 
 ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาปรพเภทต่างๆของข้าราชการ 
          ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 55 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน (Performance Standard) 
 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
 2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2555 
 3. พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ขา้ราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลา 
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
 4. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว3597 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 
เอกสารประกอบการบรรยายชุดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 และ
ประมวล คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ 
 5. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีตอบข้อหารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ นร 0106/ว 264 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 6. หนังสือสำนักนายกรฐัมนตรีที่ นร 0106/3634 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 และข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาการตีความในระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 
 8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 
 9. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลงวันที ่15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ  
 



  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๔ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ปลัดกระทรวง”  ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดทบวง  และรองปลัดกระทรวง

ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”  หมายความว่า  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง   

หรือปลัดทบวง  ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  
หรอืสํานักงานปลัดทบวง  แล้วแต่กรณี  หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซ่ึงขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  อธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 

“เข้ารับการตรวจเลือก”  หมายความว่า  เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
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“เข้ารับการเตรียมพล”  หมายความว่า  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการตรวจสอบพล  เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   

“ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการตํารวจตามกฎหมาย
ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม  
มีเหตุพิเศษซ่ึงจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
ไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด  ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้  
ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถ้ามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ  ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับข้าราชการ 
ทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และมี
เหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้  ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้
ทราบด้วย   

ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
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การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้  โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําส่ังให้ไปช่วยราชการ  ณ  หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ ไปช่วยราชการ  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ  แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลา  และคํานวณวันลา   

ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย   
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน  ให้นับเฉพาะวันทําการ 

การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือไม่ก็ตาม  ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจ
อนุญาตระดับใด  ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๒  หรือลาพักผ่อน  ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด  ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน 
มาปฏิบัติราชการ  เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ   

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ   
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ  ให้เสนอ

ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา  และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด  โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้  หรือจะใช้เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
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ในกรณีจําเป็น  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ  หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติ 
ราชการได้ด้วย 

ขอ้ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ 
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา  อนุญาตให้ลา   
และยกเลิกวันลา  สําหรับการลาป่วย  ลาพักผ่อน  หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  ๒๒  ก็ได้  ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย  รัดกุม  
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล  และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้   

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้  หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ  ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาต 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี 

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ  ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๗  วัน  และ  ๓  วัน  
ตามลําดับ 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้น 
กับบุคคลทั่วไปในทอ้งที่นั้น  หรือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง 
ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ  ณ  สถานที่ตั้งตามปกติ  ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ 
ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี   



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ  ๑๖  การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน   

หมวด  ๒ 
ประเภทการลา 

 

 

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

ส่วนที่  ๑ 
การลาป่วย 

 

 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  จะเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

การลาป่วยตั้งแต่  ๓๐  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร   
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง  ๓๐  วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ 
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 

 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืน
ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรอง 
ของแพทย์ 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามกําหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น  
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ส่วนที่  ๓ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร   
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  
๙๐  วัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน  ๑๕  วันทําการ 

ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
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ส่วนที่  ๔ 
การลากิจส่วนตัว 

 

 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้  แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  
แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๙  แล้ว  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐  วันทําการ   

ส่วนที่  ๕ 
การลาพักผ่อน 

 

 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้  ๑๐  วันทําการ  เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  ๖  เดือน 

(๑) ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
(๒) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว  แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
(๓) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  ๖  เดือน  นับแต่วันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการรับราชการทหาร  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทางราชการ  แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก   

ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิไดล้าพักผ่อนประจําปี  หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ  
๑๐  วันทําการ  ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  ๒๐  วันทําการ 

สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  วันทําการ 
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ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา  ลาตินอเมริกา  และอเมริกากลาง  หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลําบาก  เมืองที่มีภาวะ 
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ  และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ  มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก  
๑๐  วันทําการ  สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป   

การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  หากได้
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ส่วนที่  ๖ 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท 
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๒๙  แล้ว  จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน  
๑๐  วันนับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วันนับแต่วันที่ลาสิกขา
หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้  จะต้องนับรวมอยู่
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้  เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา  
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒๙  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้
ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๗ 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 

 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  ๔๘  ชั่วโมง  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป  
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
คําส่ังอนุญาต  และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง   
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ เม่ือข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗  วัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จําเป็น  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หัวหน้าส่วนราชการ  หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ  ๓๑  
อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ส่วนที่  ๘ 
การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

 

ข้อ ๓๓ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแตก่รณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

ส่วนที่  ๙ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ให้เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ   



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันครบ
กําหนดเวลาและให้รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๑๐ 
การลาติดตามคู่สมรส 

 

 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกิน  ๒  ปี  และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก  ๒  ปี  แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน  ๔  ปี  
ถ้าเกิน  ๔  ปีให้ลาออกจากราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   

ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต 
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  แต่เม่ือรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามที่กําหนดในข้อ  ๓๖  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ 

ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๖  ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว  ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก  เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก  จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  ๓๖  ได้ใหม่ 

ส่วนที่  ๑๑ 
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่   
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่  จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ   
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน   



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน  
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

ข้อ ๔๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  ๓๙  ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

หมวด  ๓ 
การลาของข้าราชการการเมือง 

 

 

ข้อ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี  ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรี  และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจ 
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



พระราชกฤษฎีกา 
การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 

------------------------------------ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบนั 

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช    มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา 
ฯ   ใหประกาศวา 
                   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จ บํานาญ    และเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน 
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   และ
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงนิบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ไว 
ดังตอไปนี ้
                                           มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา "พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน 
เงินป บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535" 
                                           มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
                                           มาตรา 3 ใหยกเลิก 
                                                          (1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดอืน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2522 
                                                          (2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดอืน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกนั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 
                                           บรรดา กฎ ขอบังคับ และระเบยีบอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระ
ราชกฤษฎีกานี ้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี ้ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
                                           มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
                                                          "เงินเดอืน" หมายความวา  เงินเดือนและเงนิอื่นทีม่ีกําหนดจาย



เปนรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงนิเดือน 
                                                          "เงินป" หมายความวา เงินที่มีกําหนดจายเปนรายปจาก
งบประมาณรายจายหมวดเงนิอุดหนนุของสํานักพระราชวัง  
                                                          "บําเหน็จ" หมายความวา บําเหน็จตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ      และหมายความรวมถึงเงินทดแทนขาราชการวิสามัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลังดวย 
                                                          "บํานาญ" หมายความวา บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการและหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 
                                                          "ขาราชการ" หมายความวา  บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน 
                                                          "ป" หมายความวา ปงบประมาณ 
                                            มาตรา 5 การเบิกจายเงินเดือน เงินป และเงนิอื่นในลักษณะ
เดียวกัน             ใหเปนไปตามระเบียบปฏบิัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกานี ้

ลักษณะ 1 
เงินเดือนและเงินอื่นที่จายในลักษณะเงินเดือน 

หมวด 1  
การถือจายเงินเดือน 

                                            มาตรา 7 ภายใตบังคับมาตรา 8 การจายเงนิเดือนแตละป  ใหกระทรวง  
ทบวง กรม  จายตามบัญชีถือจายเงินเดือนประจําปที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ 
                                            การปฏิบัติเกี่ยวกับการถือจายเงินเดือน ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 8 เมื่อข้ึนปใหมถากรมบัญชีกลางยงัมิไดอนุมัติบญัชีถือจาย
เงินเดือนประจําป     ใหจายเงินเดือนไปกอนไดตามบัญชีถือจายปที่แลว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 9 การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดอืนเพราะถึง
แกความตาย  เนื่องจากปฏิบตัิหนาที่ราชการ ใหจายจากอตัราเงินเดือนที่ผูนั้นครองอยูหรือเงินเดือน
เหลือจายหรือใหโอนเงนิหมวดอื่นมาตั้งจาย 



 

หมวด 2 
การจายเงินเดือน 

                                            มาตรา 10 การจายเงินเดือนขาราชการแตละเดือน ใหจายตามบัญชีถือ
จายเงินเดือนทีก่รมบัญชีกลางอนุมัติแลวตามความในหมวด 1 
                                            มาตรา 11 การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนไมเต็ม
เดือน     ใหจายตามสวนของจํานวนวนัที่มสิีทธิไดรับเงินเดือนในเดือนนั้น 
                                            มาตรา 12 การจายเงินเดือนขาราชการกรณบีรรจุใหมหรือกลับเขารับ
ราชการใหม     ใหจายไดตั้งแตวนัที่เร่ิมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
                                            มาตรา 13 การจายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เล่ือนระดับ หรือเล่ือน
ขั้นเงินเดือน    ใหจายไดตั้งแตวันที่ระบใุนคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งเลื่อน 
                                            มาตรา 14 การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหม   ใหเปนไปตามคําส่ังของผูมีอํานาจแตงตั้งซ่ึงตองระบุดวยวาใหไดรับเงินเดือนในอัตรา
ใด             และใหขาดจากอตัราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนตําแหนงใหมหรือใหโอนอัตรา
เงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรบัตําแหนงใหมตั้งแตเมื่อใด 
                                            มาตรา 15 การจายเงินเดือนในกรณีโอนขาราชการ ใหจายทางสังกัด
ใหม    และงดจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมตัง้แตวนัที่ระบุในคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งโอน 
                                            ในกรณีที่มกีารจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมลวงลํ้าไป   ใหเบิกเงินเดอืน
ทางสังกัดใหมสงใชสังกัดเดมิโดยวิธีเบกิหกัผลักสง แลวใหเจาสังกัดใหมแจงการเบกิหักผลักสงให
เจาสังกัดเดิมทราบ หามมิใหเบิกเปนตวัเงิน 
                                            มาตรา 16 ขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือหนีราชการ หามมิใหจายเงินเดือนสําหรับวันที่ละทิง้หนาที่ราชการหรือหนีราชการดังกลาว 
                                            ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณอีื่น จะมีสิทธิไดรับเงินเดือน
หรือไม      ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เห็นสมควรแลวแตกรณ ี
                                            มาตรา 17 การจายเงินเดือนของผูซ่ึงถูกลงโทษตัดเงินเดือน     ถา
ภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้ง โอน หรือปรับเงินเดือน โดยไดรับเงนิเดือนตางจากเดิมและยังไมพน
โทษตัดเงินเดอืน ใหคงตดัเงนิเดือนตอไปตามจํานวนเดมิ   หรือถาเปนกรณีตดัเงินเดือนตามสวน
ของเงินเดือน ก็ใหตดัตามสวนของเงินเดือนเดิม 
                                            มาตรา 18 ขาราชการผูใดตายในระหวางรบัราชการ ใหจายเงินเดือน



จนถึงวันที่ถึงแกความตาย 
                                            มาตรา 19 การจายเงินเดือนในกรณีตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังนี ้
                                                            (1) ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวนัถึงกําหนดลาออก แตถาถึง
กําหนดลาออกแลวยังไมไดรับทราบคําส่ังอนุญาตใหลาออก และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการ
ตอมา ใหจายไดถึงวันรับทราบคําส่ัง  หรือควรไดรับทราบคําส่ัง 
                                                            (2) ใหออก ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวนัที่
ระบุในคําส่ัง   แตถายังไมไดรับทราบคําส่ัง  และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการตอมา ใหจายไดถึง
วันรับทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําส่ัง 
                                                            (3) ในกรณีตาม(1) และ(2) หากจาํเปนตองสงมอบงานใน
หนาที ่   ก็ใหจายตอไปไดจนถึงวันสงมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไมชักชาตามทีผู่บังคับบัญชาจะ
กําหนดตามสภาพของงาน  แตทั้งนี้จะตองไมเกินสิบหาวนันับแตวันที่ระบุในคําส่ังหรือวันรับทราบ
คําส่ังหรือควรไดรับทราบคําส่ัง แลวแตกรณ ี
                                                            (4) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ   ใหจายไดถึงวนัสิ้นป สําหรับกรณีที่ไดรับการตอเวลาราชการ ใหจายได
ถึงวันครบการตอเวลาราชการ 
                                            มาตรา 20 การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน      ใหจายในวนัทํา
การสุดทายของเดือนสําหรับกรณีที่ตองเบกิเงินจากธนาคาร ใหจายในวันทําการสุดทายของธนาคาร
ในเดือนนั้น   แตทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได 

หมวด 3 
การจายเงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ 

ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ 

                                             มาตรา 21 การจายเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ   ใหจาย
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ หรือระเบียบขอบังคับของ
กระทรวงกลาโหมที่ไดทําความตกลงไวกบักระทรวงการคลัง 
                                             อัตราเงินเดือนขาราชการระหวางพกัราชการ ไมถือเปนอัตราวาง 
                                             ขาราชการผูใดตายในระหวางถูกสั่งพักราชการ  ถาเจากระทรวงหรือผู
มีอํานาจพิจารณาและวินจิฉยัตามกฎหมายวาดวยเงนิเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ  หรือ
ตามระเบียบขอบังคับกระทรวงกลาโหมทีไ่ดทําความตกลงไวกับกระทรวงการคลัง   ใหจาย
เงินเดือนในระหวางพกัราชการอยางใด  ก็ใหจายเงินเดือนตามที่วินิจฉยันั้นจนถึงวันทีถึ่งแกความ



ตาย 
                                             มาตรา 22 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 21        มาใชบังคับแกการจาย
เงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษใหออก ปลดออก
หรือไลออกดวย โดยอนุโลม 

หมวด 4 
การจายเงินชวยพิเศษในกรณีที่ขาราชการถึงแกความตาย 

                                             มาตรา 23 ขาราชการผูใดถึงแกความตายในระหวางรับราชการ       ให
จายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของเงินเดือนเต็มเดือนที่ขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึง
แกความตาย    และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาวิชา เงินประจําตาํแหนงที่ตอง
ฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพิม่พิเศษสําหรบัการสูรบ         และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําผิดใหรวมเงินดังกลาวกับเงนิเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพเิศษจํานวนสามเทาดวย 
                                             ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ ผูถูก
ส่ังใหออกจากราชการไวกอน     และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ ซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามมาตรา 21 
หรือมาตรา 22 โดยอนุโลม 
                                             ขาราชการผูใดตายในระหวางละทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรหรือหนีราชการ   หามมิใหจายเงินชวยพเิศษ 
                                             มาตรา 24 เงินชวยพเิศษตามมาตรา  23        ใหจายแกบุคคลซึ่ง
ขาราชการผูตายแสดงเจตนาโดยทําเปนหนงัสือยื่นตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                                             ถาขาราชการผูตายมิไดแสดงเจตนาไวตามวรรคหนึ่ง    หรือบุคคลซึ่ง
ขาราชการผูตายแสดงเจตนาไวตายกอนขาราชการผูตายหรือกอนมีการจายเงิน ก็ใหจายแกบุคคล
ตามลําดับ ดังนี้ 
                                                              (1) คูสมรส 
                                                              (2) บุตร 
                                                              (3) บิดามารดา 
                                              เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนตามวรรคสองมีชีวิตอยู        บุคคล
ในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
                                              ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคสองในลําดับเดียวกนั
มีหลายคน ใหจายใหแกผูซ่ึงบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่
จัดการศพ 



                                              มาตรา 25 การขอรับเงินชวยพิเศษใหกระทาํภายในเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่ขาราชการผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เวนแตกรณทีี่ผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ ผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน หรือผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ  ระยะเวลาหนึ่งปใหนับแตวนัทีก่ารถูกสั่งพัก
ราชการ การออกจากราชการไวกอน      หรือการอุทธรณคําส่ังลงโทษสิ้นสุดลง แลวแตกรณ ี
                                              มาตรา 26 ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเปนตองเขาจัดการศพ
ขาราชการผูตาย     เพราะไมมีผูใดเขาจัดการในเวลาอันสมควร ใหทางราชการหักคาใชจายจากเงนิ
ชวยพเิศษไดเทาที่จายจริง แลวมอบสวนทีเ่หลือ ถามี   ใหแกผูมีสิทธิไดรับตามมาตรา 24 

หมวด 5 
การจายเงินเดือนระหวางลา 

                                             มาตรา 27 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผู
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตัิราชการ   ใหขาราชการที่ลาปวย    ไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกนิหกสิบวันทําการ     แตถาผูบังคับบัญชาตั้งแต ตําแหนงอธิบดีหรือ
ตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปเหน็สมควร จะใหจายเงินเดือนตอไปอีกก็ได แตไมเกินหกสบิวันทําการ 
                                             2มาตรา 28 ขาราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน 
                                             มาตรา 29 ใหขาราชการลากิจสวนตวัโดยไดรับเงินเดือนในปหนึ่งไม
เกินสี่สิบหาวนัทําการ   แตในปที่เริ่มรับราชการ ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกินสิบหาวันทาํ
การ 
                                             มาตรา 30 ใหขาราชการที่ลาพักผอนประจําป       ไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
                                             มาตรา 31 ตั้งแตเร่ิมรับราชการ ขาราชการผูใดยังไมเคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพธีิฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หาก
ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมอืงเมกกะ  แลวแตกรณ ีใหลาโดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลาไดไมเกนิหนึ่งรอยยี่สิบวัน       ทั้งนี้ ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวาสิบสอง
เดอืน 
                                             มาตรา 32 ขาราชการซึ่งลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียม
พล   ใหไดรับเงินเดือนในระหวางนัน้ได   แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมรายงานตัวเพื่อเขา
ปฏิบัติราชการภายในเจด็วนั     ใหงดจายเงนิเดือนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติราชการ   เวน
แตในกรณีที่มเีหตุจําเปน      ผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปจะใหจาย
เงินเดือนระหวางนั้นตอไปอีกก็ได แตไมเกินสิบหาวัน 



                                             มาตรา 33 ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม   ดู
งาน     หรือปฏิบัติการวิจัยใหไดรับเงินเดอืนในระหวางลาไมเกินสี่ป  นับแตวันไปศกึษา ฝกอบรม 
ดูงาน      หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ 
                                             ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลา       เหน็สมควรให
ขาราชการลาไปศึกษาฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ป ก็ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาได 
แตทั้งนี้เมื่อรวมทั้งส้ินจะตองไมเกินหกป  
                                             มาตรา 34 ขาราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ        ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา    เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวาง
ประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น  ใหไดรับเงินเดือนจาก
ทางราชการสมทบ   ซ่ึงเมื่อรวมกับเงินเดอืนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือน
ของทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนัน้  
                                             มาตรา 35 ขาราชการที่ลาติดตามคูสมรส ไมใหไดรับเงินเดือนระหวาง
ลา 
                                             มาตรา 36 การจายเงินเดือนระหวางลาของขาราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม    ใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม 

ลักษณะ 2 
เงินปและเงินประจําตําแหนง 

ที่จายจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง 

                                             มาตรา 37 ผูมีสิทธิไดรับเงินปในปใด ใหจายเงินปในปนัน้ใหเต็มทั้งป
ไมวากรณีจะเปนประการใด 
                                             มาตรา 38 การจายเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี    ใหจายไดตั้งแตวนัที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตน
ไป  สําหรับเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคใหเปนไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
                                              การจายเงนิประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค  ประธาน
องคมนตรี    หรือองคมนตรีที่พนจากตําแหนง ใหจายไดเพียงวันกอนวันพนจากตําแหนง ในกรณทีี่
ถึงแกความตาย      ใหจายสําหรับเดือนที่ถึงแกความตายนั้นใหเต็มเดือน 
                                              มาตรา 39 การจายเงินประจําตําแหนงตามมาตรา 38 ใหจายในลักษณะ
เงินเดือน       แตไมตองทําบญัชีถือจาย 



ลักษณะ 3 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นที่จายในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ 

หมวด 1 
การจายบําเหน็จ บํานาญ 

                                              1มาตรา 40 การจายบําเหน็จหรือบํานาญ    ใหกรมบัญชกีลางเปนผู
พิจารณาสั่งจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด   
                                              การจายบําเหนจ็หรือบํานาญในกรณีผูเคยรับบํานาญอยูแลวกลับเขารับ
ราชการใหม แลวออกจากราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิไดรับบํานาญในครั้งหลังดวย  ถาการรับ
ราชการในครั้งกอนกับครั้งหลังตาง  กระทรวง ทบวง  กรมกัน ใหรวมจายบํานาญทางสวนราชการ
ที่ออกจากราชการครั้งหลัง 
                                              ในกรณีที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหวางเวลาที่ขาราชการกลับเขา
รับราชการใหม และตอมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไมมีสิทธิไดรับบํานาญ    การจายบํานาญที่
เคยไดรับอยูเดมิตั้งแตวนัออกจากราชการครั้งหลังจะจายไดตอเมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจายใหแลว 
และใหจายทางสวนราชการเดิมที่จายบํานาญนั้น 
                                              ในกรณีที่การกลับเขารับราชการใหมเปนการกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงขาราชการการเมือง  ใหผูนั้นมีสิทธิเลือกขอรับบํานาญทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิ
รับบํานาญมากอน    หรือทางสวนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผู
นั้นดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมืองในขณะนั้น 
                                              มาตรา 41 บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ        ใหจาย
ไดตั้งแตวันขาดจากอัตราเงนิเดือน เปนตนไป 
                                              บํานาญพิเศษในกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหจายไดตั้งแตวัน
ถัดจากวนัที่ถึงแกความตาย หรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานวาถึงแกความตาย ตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณ ี
                                              มาตรา 42 ถาผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตาย ใหจายบํานาญให
จนถึงวันที่ถึงแกความตาย  นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนเทากับบํานาญรวมกับเงินชวยคา
ครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ถามี) สามเดือน   แตในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญที่ถึงแกความตาย
เปนผูรับบํานาญตกทอด หรือบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอปุการะ ไมให
จายเงินชวยพิเศษ 
                                              ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับแกการจายเงินชวย
พิเศษตามวรรคหนึ่งโดยอนโุลม 



                                              ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตายกอนทีก่รมบัญชีกลางจะ
ส่ังจายบํานาญ   ใหนับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินชวยพิเศษตามความในมาตรา 25 ตั้งแตวันที่
กรมบัญชีกลางสั่งจายบํานาญ 
                                              มาตรา 43 การจายบํานาญประจําเดือน ใหจายในวันทําการ        กอน
วันทําการสุดทายของเดือนสองวันทําการ สําหรับกรณทีี่ตองเบิกเงินจากธนาคารหรือผูมีสิทธิรับ
บํานาญไดรับบํานาญทางธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวนัทําการสุดทายของธนาคารในเดือน
นั้นสองวันทําการ แตทั้งนีก้ระทรวงการคลังจะกําหนดวนัจายเปนอยางอื่นก็ได 
                                             มาตรา 44 ผูรับบํานาญจะตองแสดงตน หรือสงใบรับรองการมีชีวิตตอ
พนักงานเจาหนาที่ผูจายปละครั้งตามแบบและระยะเวลาทีก่รมบัญชีกลางกําหนด และในกรณีที่
กรมบัญชีกลางเห็นสมควร จะสั่งใหผูรับบํานาญแสดงตนหรือสงใบรับรองการมีชีวิตในระยะเวลา
ใด ๆ อีกก็ได  
                                              ผูรับบํานาญจะรับบํานาญไมไดจนกวาจะไดแสดงตนหรือสง
ใบรับรองการมีชีวิตแลว 
                                              1มาตรา 44 ทวิ ใหผูที่เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง   และเปน
ผูรับบํานาญตามมาตรา 40 ไวแลว มีสิทธิเปลี่ยนสวนราชการที่จายบํานาญที่เคยไดรับอยูเดิม    โดย
อาจเลือกขอรับทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญมากอน หรือทางสวนราชการที่ผูนั้น
ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นดํารงตําแหนง        หรือเคยดาํรงตําแหนง
เปนขาราชการการเมืองก็ได 

หมวด 2  
การจายเงินอื่นที่จายในลักษณะบําเหนจ็ บํานาญ 

                                               มาตรา 45 การจายเงินตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัย
เนื่องในการรบ     กฎหมายวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม   กฎหมายวาดวยบํานาญพิเศษสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหนําความในลักษณะ 3 หมวด 1     มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        อานันท ปนยารชุน 
           นายกรฐัมนตรี 



ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 109 ตอนที่ 32 วันที่ 1 เมษายน 2535 
1 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
2 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 
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พระราชกฤษฎีกา 
การจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที ่ ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  (ฉบบัที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “เงินเดือน”  ในมาตรา   ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
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““เงินเดือน”  หมายความวา  เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจายประเภทงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “ขาราชการ”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

““ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยการนั้น  และเพื่อประโยชน 
ของมาตรา  ๒๐  ใหหมายความถึงบุคคลอื่นซ่ึงไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายประเภท 
งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนดวย” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน   
เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐ การจายเงินเดือนขาราชการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๖  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น  จะมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือไม  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น  หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด  แลวแตกรณี” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐ การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของเดือนสามวันทําการ  สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของธนาคารในเดือนนั้นสามวันทําการ  ทั้งนี้  กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๓  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บาํเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๓ การจายบํานาญประจําเดือน   ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทาย 
ของเดือนหาวันทําการ  สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร  หรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับบํานาญ 
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ทางธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของธนาคารในเดือนนั้นหาวันทําการ  ทั้งนี้  
กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๔ การตรวจสอบการมีชีวิตของผูรับบํานาญกอนจายบํานาญ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่การเบิกจายเงินเดือนของสวนราชการตาง  ๆ 
และการจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีความลาชาและขาดความคลองตัว  เนื่องจากการเบิกจาย
เงินเดือนจะตองจัดทําเปนบัญชีถือจายและตองรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางกอนจึงจะสามารถเบิกจายได  และ
การจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนในชวงวันส้ินเดือนมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก  สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเสียใหมและกําหนดวันจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนใหเร็วขึ้น  
เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนมีความคลองตัว  รวดเร็ว  เหมาะสม  และสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน  นอกจากนั้น  สมควรกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูพิจารณาอนุมัติการจายเงินเดือน
ใหแกขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการ  เพ่ือเปนการกระจายอํานาจและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งยกเลิก
การแสดงตนของผูรับบํานาญและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบการมีชีวิตอยูของผูรับบํานาญขึ้นใหม  
เพ่ือไมใหเปนการสรางภาระและความลําบากแกผูรับบํานาญเกินความจําเปน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
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พระราชกฤษฎีกา 
การจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืน 

ในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  

บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  

บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  

เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“มาตรา  ๒๘/๑  ข้าราชการซ่ึงลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ภริยาคลอดบุตร  ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทําการ  แต่ถ้าเป็นการลาเม่ือพ้นสามสิบวัน
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร  ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดี 
หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้  แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการ” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๙/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๙/๑  ข้าราชการซ่ึงลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร   
ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๑  ตั้งแต่เริ่มรับราชการ  ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
หรือเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยการอุปสมบทนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไม่ให้ถือเป็นวันลา 
ของข้าราชการ  หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ให้ข้าราชการผู้นั้น
ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  แล้วแต่กรณี  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  
ทั้งนี้  ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๕/๑  ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  แต่ไม่เกินสิบสองเดือน” 

มาตรา ๗ ข้าราชการซ่ึงลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   พ.ศ.  ๒๕๕๕  ใช้บังคับ  ให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘/๑  หรือมาตรา  ๓๕/๑  แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้แล้วแต่กรณี   

ข้าราชการซ่ึงเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยการอุปสมบทนั้นไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ  หากปรากฏว่าได้มีการลาอุปสมบท 
ในเวลาต่อมา  ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา  ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการลา

ของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้กําหนดประเภทการลาข้ึนใหม่  คือ  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและ 

การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  ประกอบกับยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนระหว่างลากิจส่วนตัว

เพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไว้อย่างชัดเจน  อีกทั้งเน่ืองจากในปัจจุบันได้มีข้าราชการอุปสมบท 

ในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยการอุปสมบทน้ันไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ  และหากข้าราชการดังกล่าว

มีการลาอุปสมบทก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้  สมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของ

ข้าราชการระหว่างลาในกรณีดังกล่าว  และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการซึ่งลาอุปสมบท 

ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 













ประมวลคําถาม – คําตอบเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในการประชุมช้ีแจงแนวทางปฏบิัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  รุ่นท่ี ๑ และรุ่นท่ี ๒ 

เม่ือวันพฤหัสบดีที ่๑๕ และวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน ๓ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------ 

คําถามข้อ ๑: ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรของข้าราชการ 
ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
ข้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามตารางท่ีกําหนดไว้ท้ายระเบียบฯ เช่น กรณีตารางหมายเลข ๑ การลา
ของข้าราชการพลเรือน กําหนดให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจ
อนุญาตการลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรของข้าราชการในสังกัด รวม ๑๕๐ วันทําการ  
 
คําถามข้อ ๒: ตามตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับเดิม) 
ได้กําหนดให้หัวหน้าฝ่าย เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน และการลากิจส่วนตัว 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ตามตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับใหม่) มิได้กําหนดให้อํานาจอนุญาตการลาดังกล่าวแก่หัวหน้าฝ่ายแล้ว 
ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: ใช่  ท้ังนี้  เนื่องจากปัจจุบันตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาของข้าราชการในฝ่าย 
สําหรับการลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน และการลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน หากแต่เป็นอํานาจ 
ของผู้อํานวยการสํานักหรือกองท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาดังกล่าวของข้าราชการในสังกัดสํานักหรือกอง 
 
คําถามข้อ ๓: ส่วนราชการแห่งหนึ่งมีสํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังโดยกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
และมีข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ผู้อํานวยการสํานักหรือ 
กองดังกล่าว จะมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ หากไม่มีอํานาจอนุญาตการลา หัวหน้าส่วนราชการจะมอบอํานาจอนุญาตการลา 
ของตนให้แก่ผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาให้เป็นไปตามตารางท่ีกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ กรณีของผู้มีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการพลเรือนนั้น ย่อมเป็นไปตามตารางหมายเลข ๑ การลาของ
ข้าราชการพลเรือน ท้ายระเบียบฯ  ซ่ึงในหลักการของตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ ได้กําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นตําแหน่งบังคับบัญชาของส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ  ดังนั้น  กรณี
สํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าว 
ซ่ึงมิใช่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นตําแหน่งบังคับบัญชาของส่วนราชการในระดับสํานักหรือกองตามโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงไม่มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของข้าราชการพลเรือนตามระเบียบฯ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ   
อย่างไรก็ดี  เนื่องจากข้อ ๘ วรรคสี่ ของระเบียบฯ ได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา 
 



 
- ๒ - 

 
จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตการลา
แทนก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ  ดังนั้น  หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปอาจมอบอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีตนมีอยู่ (เท่าท่ีตนมีอํานาจอนุญาต
การลาอยู่ หรือน้อยกว่าก็ได้) ให้แก่ผู้อํานวยการสํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่ง 
ส่วนราชการแทนตนได้ โดยทําเป็นหนังสือตามนัยข้อ ๘ วรรคสี่ ของระเบียบฯ 
 
คําถามข้อ ๔: ผู้อํานวยการสํานักหรือกองจะมอบอํานาจอนุญาตการลาให้แก่หัวหน้าฝ่ายหรือผู้อํานวยการส่วน
ซ่ึงเป็นพนักงานสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ได้หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้บังคับแก่
ข้าราชการรวม ๔ ประเภท ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ ๘ วรรคสี่ ได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาต
แทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ ซ่ึงในหลักการของ
ระเบียบฯ การมอบหมายหรือมอบอํานาจดังกล่าว ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสมควรมอบให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีเป็นข้าราชการประเภทต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบังคับของระเบียบฯ ด้วยกันเท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๕: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง
ซ่ึงกําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศหรือ 
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการยกเว้นผู้ว่าราชการ 
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาอนุญาต  หัวหน้าส่วนราชการจะมอบหมาย
หรือมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ใน
ประเทศหรือต่างประเทศของข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ 
คําตอบ: ได้ ท้ังนี้ ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคสี่ 
 
คําถามข้อ ๖: ในการเก็บสถิติวันลา จําเป็นจะต้องให้บุคลากรในฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการเท่านั้น 
ใช่หรือไม่ หากจะให้บุคลากรในฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น ฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ดําเนินการได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดเก่ียวกับ
ผู้ทําหน้าท่ีบันทึกหรือตรวจสอบสถิติวันลาของข้าราชการในสังกัดไว้อย่างแจ้งชัด และในทางปฏิบัติการเก็บ
รวบรวมสถิติการลาของข้าราชการอาจดําเนินการเป็นหลายระดับ เช่น ระดับกรม มีฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี เป็น
หน่วยตรวจสอบ และเก็บรวบรวมสถิติการลาของข้าราชการในสังกัดกรมท้ังหมด ระดับสํานักหรือกอง 
มีฝ่ายบริหารของสํานักหรือกองเป็นหน่วยตรวจสอบ เก็บรวบรวมหลักฐานการลาของข้าราชการในสังกัดสํานัก
หรือกอง และจัดส่งสถิติการลาของข้าราชการในสังกัดสํานักหรือกองไปยังฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ระดับกรม เป็นต้น 
กรณีจึงสมควรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการบันทึกหรือตรวจสอบ 
สถิติวันลาของข้าราชการในสังกัดส่วนราชการในแต่ละระดับตามความจําเป็นและความเหมาะสม  
 
คําถามข้อ ๗: การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาวของส่วนราชการ เช่น โรงเรียนผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
หากผู้เข้ารับอบรมประสงค์จะลาป่วย ลากิจส่วนตัว หรือลาประเภทอ่ืน ระหว่างการฝึกอบรมนั้น จะต้องยื่น
ใบลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ใช่หรือไม่ 
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คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้นมิใช่เป็นกรณีท่ีข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใด 
ข้าราชการจึงไม่สามารถยื่นใบลาต่อผู้ บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีไปช่วยราชการตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง หากแต่เป็นกรณีท่ีข้าราชการได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงการลาระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ จึงข้ึนอยู่กับระเบียบปฏิบัติของสถาบันหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว 
 
คําถามข้อ ๘: ขอให้อธิบายเรื่องการนับวันลาแยกเป็น ๒ กรณี อีกครั้งหนึ่ง 
คําตอบ: การนับวันลาตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจแยกออกได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑. การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา และอนุญาตให้ลาสําหรับการลา
ทุกประเภท จะต้องนับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการ อาทิ วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ วันหยุดราชการ
ประจําปี หรือวันหยุดชดเชย ท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย  
  ๒. การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณวันลา (หรือเก็บสถิติวันลา) หากเป็นการลาป่วย
ปกติธรรมดา ท่ีมิใช่การลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ 
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ให้นับ
เฉพาะวันทําการ โดยหักวันหยุดราชการท่ีมีอยู่ระหว่างนั้นออกเพ่ือให้เหลืออยู่เฉพาะวันเปิดทําการท่ีจะต้อง 
นําไปคํานวณวันลา (หรือเก็บสถิติวันลา)  ส่วนการลาประเภทอ่ืน รวมท้ังการลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการนั้น ให้นับต่อเนื่องกัน 
โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย 
 
คําถามข้อ ๙: การนับจํานวนวันลา จะต้องนับอย่างไร 
  กรณีท่ี ๑ ลากิจส่วนตัววันท่ี ๑ – ๕ นับเป็น ๑ ครั้ง ต่อมายกเลิกวันลาในวันท่ี ๒ และวันท่ี ๔ 
เหลือวันคือวันท่ี ๑ วันท่ี ๓ และวันท่ี ๕ จะนับเป็นก่ีครั้ง 
  กรณีท่ี ๒ ลากิจส่วนตัววันท่ี ๑ – ๓ นับ ๑ ครั้ง ต่อมายกเลิกเช้าวันท่ี ๒ และบ่ายวันท่ี ๓ 
เหลือวันท่ีลา คือ วันท่ี ๑ (เต็มวัน) วันท่ี ๒ (บ่าย) และเช้าวันท่ี ๓ (เช้า) จะนับเป็นการลาก่ีครั้ง 
คําตอบ: กรณีท่ี ๑ และกรณีท่ี ๒ น่าจะต้องนับเป็นการลา ๓ ครั้ง  ท้ังนี้  กรณีมีข้อสังเกตว่า ในทางปฏิบัติ 
ท้ัง ๒ กรณี อาจมีปัญหาในการเสนอและการจัดส่งใบลาในแต่ละครั้งต่อผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีจะต้อง
พิจารณาประกอบด้วย 
 
คําถามข้อ ๑๐: การลาต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ของปีงบประมาณหนึ่งจนถึงวันท่ี ๔ ตุลาคม ของปีงบประมาณ
ถัดไป ควรจะจัดส่งใบลา ๑ ครั้ง หรือจัดส่งใบลา ๒ ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ กล่าวคือ การนับ 
วันลา จะนับในปีงบประมาณเดียว หรือนับท้ังสองปีงบประมาณ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ได้กําหนดให้ การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ 
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ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ให้นําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาต  ดังนั้น  หากเป็นการเสนอใบลาป่วยหรือ 
การลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน เช่น ขอลาป่วยต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ของปีงบประมาณนี้จนถึง  
วันท่ี ๔ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป ให้เสนอใบลาป่วย ๑ ใบ และให้นับเป็นการลาป่วย ๑ ครั้ง 
ส่วนการเก็บสถิติวันลาสําหรับวันลาป่วย นั้น ให้แยกเก็บสถิติวันลาของการลาป่วยออกเป็นในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
คําถามข้อ ๑๑: กรณีข้าราชการลาป่วยจําเป็น (โรคมะเร็ง) ครั้งท่ี ๑ รวม ๓๐ วัน ครั้งท่ี ๒ รวม ๓๐ วัน 
(ต่อเนื่องกัน) แล้วมาปฏิบัติงาน ๕ วัน ต่อมาขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวด้วยโรคเดียวกันอีก ๒๕ วัน จะถือว่า 
เป็นการลาป่วยท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น การลาป่วยครั้งท่ี ๑ และการลาป่วยครั้งท่ี ๒ เป็นการลาป่วยท่ีมีระยะเวลา
ต่อเนื่องกันตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ส่วนการลาป่วยครั้งท่ี ๓ นั้น เนื่องจากมีวันปฏิบัติราชการค่ันอยู่ระหว่างนั้น ๕ วัน จึงไม่เป็นการลาป่วยท่ีมี
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 
 
คําถามข้อ ๑๒: นาง ก. ข้าราชการได้รับการบรรจุใหม่และอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ ได้รับอนุญาต
ให้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน ภายหลังจากการลาคลอดบุตรแล้ว ๒๕ วัน นาง ก. ได้รับหนังสือจากส่วนราชการ 
ต้นสังกัดให้ไปเข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกัน ในหลักสูตรของการพัฒนาข้าราชการในระหว่างการทดลอง 
ปฏิบัติราชการ (กระบวนการท่ี ๓) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และโดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคห้า ได้กําหนดให้ การลาของข้าราชการท่ีถูกเรียก
กลับมาปฏิบัติราชการระหว่างลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ  กรณีจึงมีปัญหาดังนี้ 
  ๑. กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการท่ีข้าราชการถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา
หรือไม่ 
  ๒. การลาคลอดบุตรของนาง ก. จะสิ้นสุดลงก่อนครบกําหนด ๙๐ วัน หรือไม่ 
  ๓. หากการลาคลอดบุตรของนาง ก. ไม่สิ้นสุด การไปเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวข้างต้นของ 
นาง ก. จะถือเป็นการไปปฏิบัติราชการหรือไม่ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้ตามปกติหรือไม่ 
  ๔. ในกรณีทํานองเดียวกัน ข้าราชการซ่ึงอยู่ระหว่างการลาคลอดบุตร หากประสงค์ 
จะเดินทางไปศึกษาดูงานฯ เพ่ือไม่ให้ตนเองเสียโอกาส สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให้
ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เม่ือสามารถลงชื่อ 
ได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์ และวรรคสอง กําหนดให้ 
การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด ก่อน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 
๙๐ วัน  กรณีตามปัญหา ๑ – ๔  โดยหลักการแล้ว ข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ ย่อมมี
ฐานะเป็นข้าราชการและมีสิทธิลาคลอดบุตรตามระเบียบฯ ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร  ดังนั้น  
การท่ีข้าราชการได้รับหนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัดให้ไปเข้าร่วมสัมมนาร่วมกัน ในหลักสูตรของการพัฒนา 
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ข้าราชการในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ (กระบวนการท่ี ๓) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด หรือกรณีอ่ืน
ใดในลักษณะทํานองเดียวกันหากข้าราชการผู้นั้นได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวระหว่างการลาคลอดบุตร 
ซ่ึงถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรท่ีเหลืออยู่ต่อไปอีก ย่อมจะส่งผลทําให้วันลา 
คลอดบุตรตามสิทธิท่ีเหลืออยู่เดิมนั้นสิ้นสุดลง และวันเดินทางไปราชการเริ่มต้นข้ึนต้ังแต่วันท่ีได้เดินทางไป
ราชการ  
 
คําถามข้อ ๑๓: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเลิกวันลาไว้ไม่ชัดเจน ข้าราชการจะขอยกเลิกวันลาภายหลังจากท่ีมาปฏิบัติ
ราชการแล้วได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด กําหนดให้
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติ
ราชการ  ซ่ึงในหลักการของระเบียบฯ หากข้าราชการประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้หยุดราชการ ข้าราชการ
ผู้นั้นจะต้องยื่นแบบใบขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาและได้รับ
อนุญาตการยกเลิกวันลาก่อนวันท่ีขอยกเลิกวันลา หรือในวันท่ีขอยกเลิกวันลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ลงก่อนวันมาปฏิบัติราชการ  
 
คําถามข้อ ๑๔: ส่วนราชการใช้ระบบ SCAN ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด จึงมิได้ใช้แบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการตามตัวอย่างบัญชีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีดังกล่าว 
ส่วนราชการจะต้องใช้บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการอย่างไร เพ่ือใช้ในการตรวจสอบวันและเวลาทํางานของ
ข้าราชการแต่ละคน 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตาม
ตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้  กรณีท่ีส่วนราชการ 
นําเทคโนโลยีในระบบ SCAN ลายนิ้วมือมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติแทนการจัดทําบัญชีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ นั้น ย่อมสามารถกระทําได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง  ท้ังนี้  ระบบ SCAN 
ลายนิ้วมือดังกล่าว สมควรจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด 
ท่ีสอดคล้องกับบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการตามตัวอย่างท้ายระเบียบฯ ด้วย 
 
คําถามข้อ ๑๕: กรมแห่งหนึ่งนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน (SCAN) ลายนิ้วมือ มาใช้ในการ 
ลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด หากข้าราชการรายหนึ่งมาปฏิบัติราชการจริง แต่ลืมลงเวลา
ปฏิบัติราชการ โดยการสแกน (SCAN) ลายนิ้วมือดังกล่าว กรมจะสามารถยกเว้นการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดวิธีปฏิบัติในเรื่อง
ของการลืมลงเวลามาปฏิบัติราชการไว้แต่อย่างใด กรณีจึงสมควรต้องนําหลักท่ัวไปในการปฏิบัติราชการ 
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มาประกอบการพิจารณา หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการรายดังกล่าวได้มาปฏิบัติราชการในวันนั้นจริง 
โดยมีหลักฐานเก่ียวกับการมาปฏิบัติราชการดังกล่าวตรวจสอบได้ ก็สมควรต้องจัดทําบันทึกรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาตจดแจ้งการลืมลงเวลาการมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวแทนการสแกนลายนิ้วมือ 
 
คําถามข้อ ๑๖: ข้าราชการประเภทใด ระดับใด ท่ีไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
คําตอบ: โดยปกติข้าราชการทุกระดับควรลงเวลามาปฏิบัติราชการ  แต่อย่างไรก็ดี  การท่ีข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใด
มิได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ก็มิใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดว่ามิได้มาปฏิบัติราชการ  เช่น  ตอนเช้าออกจากบ้าน
เพ่ือไปประชุมหรือติดต่อราชการท่ีอ่ืนก่อน จึงมิได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ  ในกรณีเช่นนี้ จะถือว่ามิได้มา
ปฏิบัติราชการมิได้  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีมีการปฏิบัติ
ราชการในลักษณะพิเศษ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ 
วรรคสอง จึงได้กําหนดให้ในกรณีจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธี 
ลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีมีการปฏิบัติราชการในลักษณะ
พิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการ
ได้ด้วย  กล่าวคือ  ผู้บังคับบัญชาอาจผ่อนผันให้ข้าราชการบางตําแหน่งหรือบางระดับ ไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงการผ่อนผันให้ข้าราชการตําแหน่งใดหรือต้ังแต่ระดับใดข้ึนไปไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการดังกล่าว 
ก็สุดแล้วแต่ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ท่ีจะพิจารณา 
 
คําถามข้อ ๑๗: การให้ผู้อ่ืนลงชื่อมาปฏิบัติราชการแทน ถือเป็นความผิดหรือไม่ ถ้าผิด จะถือเป็นกรณี 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบธรรมเนียมของทางราชการ และเป็นความผิดทางวินัย 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น อาจเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารหรือการจัดทําเอกสารอันเป็นเท็จ 
ซ่ึงเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญาได้ 

 
คําถามข้อ ๑๘: การพิมพ์รายชื่อบุคลากรลงไว้ในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกแก่บุคลากร สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ตามตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดหมายเหตุเก่ียวกับรายละเอียดในช่อง ชื่อ – ชื่อสกุล (ตัวบรรจง) 
ไว้ว่า ชื่อ ชื่อสกุล จะพิมพ์หรือให้ผู้ลงชื่อเป็นผู้เขียนด้วยตัวบรรจงก็ได้  ดังนั้น  การพิมพ์รายชื่อบุคลากรลงไว้ใน
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้าจึงอยู่ในข่ายท่ีเป็นการดําเนินการตามหมายเหตุท่ีกําหนดไว้ใน
ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท้ายระเบียบฯ  อนึ่ง  กรณีมีข้อสังเกตบางประการ
เก่ียวกับการควบคุมเวลามาปฏิบัติของข้าราชการท่ีพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล ระบุในบัญชีดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว 
ในแต่ละวันว่า ซ่ึงสมควรต้องอนุญาตให้เฉพาะข้าราชการท่ีมาปฏิบัติราชการตรงตามกําหนดรอบเวลาทํางาน
เท่านั้นลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการได้ (แยกเล่มปกติ กับเล่มสาย) 
 
คําถามข้อ ๑๙: ข้าราชการขอลาป่วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุกระดูกขาหัก และได้รับอนุญาตการลาป่วยแล้ว 
๑๒๐ วัน โดยมีอธิบดีเป็นผู้อนุญาตการลาดังกล่าว ต่อมาแพทย์ผู้ทําการรักษามีความเห็นให้ข้าราชการรายนี้ 
ลาป่วยต่อไปอีก ๓๐ วัน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาป่วยในครั้งนี้ 
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คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ได้กําหนดให้การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ 
ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ให้นําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  ดังนั้น  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการรายนี้ 
จะขอลาป่วยซ่ึงมีระยะเวลาการลาป่วยต่อเนื่องกัน โดยลาครั้งแรก ๑๒๐ วัน ย่อมอยู่ในอํานาจอธิบดีท่ีจะ
พิจารณาอนุญาตการลา และลาครั้งหลังเพ่ิมเติมอีก ๓๐ วัน รวมท้ังสิ้น (ครั้งแรก บวก ครั้งหลัง) เป็น ๑๕๐ วัน 
(ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง) ย่อมอยู่ในอํานาจปลัดกระทรวงท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าวตามนัย
ระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสาม ประกอบตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ 
 
คําถามข้อ ๒๐: กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเรียกตัวข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลากลับมาปฏิบัติราชการระหว่าง 
การลา ผู้ใดจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ เนื่องจากบางกรณีเป็นการลาท่ีมีระยะเวลา 
การลายาว และมีการจัดโปรแกรมการเดินทางไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน และค่าท่ีพัก (ยินดี
จะกลับมาปฏิบัติราชการตามคําสั่ง) 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสี่ 
ได้กําหนดให้ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัว 
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดข้ึน 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ ซ่ึงระเบียบฯ มีเจตนารมณ์
มุ่งหมายให้งานราชการถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญ สําหรับการลา ๓ ประเภท ได้แก่ ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการลาท่ีเกิดข้ึน
บ่อยครั้ง มีระยะเวลาไม่มากนัก และไม่มีข้อยุ่งยากในการกลับมาปฏิบัติราชการโดยไม่ชักช้า หากมีราชการ
จําเป็นเกิดข้ึน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวข้าราชการผู้ลาให้มาปฏิบัติราชการระหว่าง 
การลาก็ได้ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ นั้น ไม่มีข้อกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน
ระเบียบฯ  กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในส่วนนี้ได้  
 
คําถามข้อ ๒๑: กรณีการลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นต้องพิมพ์ (Print) ใบลาออกมาเป็นเอกสาร
กระดาษ เก็บไว้เป็นหลักฐานในราชการอีกด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ วรรคสอง 
กําหนดว่า ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา และยกเลิก
วันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ ก็ได้  ท้ังนี้  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และ 
เก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้  ดังนั้น  เม่ือส่วนราชการได้นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาประยุกต์ใช้ในการลาของข้าราชการรวม ๓ ประเภท ซ่ึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบ 
ท่ีปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้อยู่แล้ว 
กรณีจึงไม่จําเป็นต้องพิมพ์ (Print) ใบลาออกมาเป็นเอกสารกระดาษเก็บไว้เป็นหลักฐานในราชการอีก  
 
คําถามข้อ ๒๒: ส่วนราชการจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “แบบใบลา” เป็นอย่างอ่ืนได้หรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง 
 



 
- ๘ - 

 
กําหนดให้ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาท่ีมีข้อความ
ไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น  ในหลักการของระเบียบฯ โดยปกติการลาของข้าราชการจะต้องใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบฯ 
โดยระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาแต่ละประเภทของข้าราชการได้ดําเนินไป 
โดยเรียบร้อย มีแบบใบลาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นหลักฐานควบคุมสถิติจํานวนวันลาว่า ข้าราชการได้
มีการใช้สิทธิการลาประเภทใดไปแล้วเพียงใด จะมีผลกระทบไปถึงการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น 
การพิจารณาความดีความชอบประจําปี การพิจารณาจ่ายเงินเดือนระหว่างลา เป็นต้น  ส่วนราชการจึงไม่อาจ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “แบบใบลา” เป็นอย่างอ่ืนได้ 
 
คําถามข้อ ๒๓: กรณีท่ีข้าราชการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ หากหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า กรณีไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ 
ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ วรรคสาม กําหนดให้ 
ถือว่าวันท่ีข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว ในกรณีเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจ 
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลากิจส่วนตัวได้หรือไม่ หรือว่าเป็นกรณีท่ีให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้
ลากิจส่วนตัวโดยอัตโนมัติ 
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว เม่ือข้าราชการได้รายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําให้มา
ปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี ทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ หากหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ก็ให้ถือว่าวันท่ีข้าราชการผู้นั้น 
ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัวโดยอัตโนมัติตามรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน และข้อสั่งการของหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี 
 
คําถามข้อ ๒๔: การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จะได้รับสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ ได้กําหนดให้ การให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ดังนั้น  การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ จะได้รับสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่นั้น ย่อมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงในปัจจุบันได้แก่ พระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และขณะนี้
อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพ่ือท่ีจะให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕) 
 
คําถามข้อ ๒๕: เดิมการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๒๒ ได้กําหนดให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ปัจจุบัน 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ มิได้ระบุเก่ียวกับสิทธิ 
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไว้ กรณีดังกล่าวจะถือได้หรือไม่ว่า การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรสามารถลาได้ 
โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาใช่หรือไม่ รวมท้ังการลาติดตามคู่สมรส สามารถลาได้โดยมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างการลาใช่หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ กําหนดให้ 
การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงในปัจจุบันได้แก่ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และโดยท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๒๖: พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องถูกยกเลิกไปท้ังฉบับหรือไม่ หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะการลาไป
ช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเท่านั้น และในระหว่างท่ียังมิได้แก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๒๗: ในทางปฏิบัติ การไปพบแพทย์หรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นครั้งคราว ผู้ลาจะใช้สิทธิ 
ลาพักผ่อนทุกครั้ง เนื่องจากไม่ประสงค์ให้มีประวัติการลาป่วยหรือลากิจส่วนตัว กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็น 
การปฏิบัติผิดระเบียบหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าถือเป็นการเสียสละ (คิดเองแต่น่าจะผิด) อีกท้ังหน่วยงาน 
มีบุคลากรถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันนี้ เป็นจํานวนมาก หากจะให้ผู้ บังคับบัญชาต้องพิจารณาลงไป 
ในรายละเอียดของมูลเหตุและวัตถุประสงค์ของผู้ลา อาจจะเป็นการยุ่งยากต่อการพิจารณาเป็นอย่างมาก 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ (๑) – (๑๑) 
ได้กําหนดให้การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาไปช่วยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตร ฯลฯ ซ่ึงในหลักการของระเบียบ ข้าราชการจะต้องใช้สิทธิลาหยุดราชการเพราะเหตุซ่ึงจําแนกไว้
ตามประเภทของการลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ข้าราชการผู้ลาจะต้องใช้สิทธิการลา
ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มูลเหตุแห่งการลา และประเภทของการลานั้น ๆ ด้วย จึงจะเป็นการปฏิบัติท่ีชอบ
ด้วยระเบียบ  สําหรับการใช้สิทธิลาพักผ่อนนั้น โดยท่ีระเบียบฯ มีเจตนารมณ์เปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถ
ใช้สิทธิลาพักผ่อนดังกล่าวได้อย่างกว้างมากกว่าสิทธิการลาประเภทอ่ืน ๆ และเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีจะพิจารณาอนุญาตโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๗ 
แต่ท้ังนี้ การใช้สิทธิการลาพักผ่อนดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตด้วย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไป
พบแพทย์ดังกล่าวเป็นการไปพบแพทย์เพ่ือทําการรักษาอาการเจ็บป่วยในวันนั้น เช่น การฉีดเคมีบําบัด หรือ
การเข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น  ก็สมควรจะต้องลาป่วยในวันท่ีไปทําการรักษาอาการเจ็บป่วย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงดังกล่าว ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อ ๑๗ (๑) 
 
 



 
- ๑๐ - 

 
คําถามข้อ ๒๘: กรณีท่ีข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานาน 
จะสามารถลาป่วยได้นานท่ีสุดเท่าใด และการนับวันลาป่วยนั้นให้นับรวมวันหยุดราชการด้วยหรือไม่อย่างไร 
และหากมีความจําเป็นท่ีจะต้องลาป่วยเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวน
วันลาป่วยในแต่ละปีงบประมาณของข้าราชการไว้แต่อย่างใด  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ป่วย
จริงหรือไม่ หากได้ความว่าป่วยจริง ก็ย่อมมีสิทธิขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวจนกว่าจะหายป่วย ส่วนการนับวัน 
ลาป่วยนั้น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และวรรคสาม 
 
คําถามข้อ ๒๙: กรณีท่ีข้าราชการมีอาการเจ็บป่วยจริง แต่ไม่จัดส่งใบลาป่วย จะถือว่าเป็นการขาดราชการ
หรือไม่ และการขาดราชการติดต่อกันหลายวัน ถือว่ามีความผิดอย่างไร และส่วนราชการจะมีมาตรการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ (การขาดราชการ) อย่างไรบ้าง 
คําตอบ: กรณีข้าราชการได้เจ็บป่วยจริง แต่ลืมจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ ต่อมาจึงได้ยื่นใบลาป่วย
ในภายหลัง ในกรณีเช่นนี้ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ลาได้ป่วยจริง ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมจะต้องใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าว แต่ในส่วนของการจัดส่งใบลาล่าช้านั้น เป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบฯ สมควรท่ีผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
 
คําถามข้อ ๓๐: กรณีท่ีข้าราชการไปเข้ารับการผ่าตัดบริจาคไตให้แก่ญาติของตน จะถือเป็นการลาป่วย 
ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ กําหนดว่า 
“ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ...” กรณีข้าราชการเข้ารับการผ่าตัดเพ่ือบริจาคไตให้แก่ญาติ
ของตน แม้ว่าข้าราชการผู้ลาจะมิได้มีความประสงค์ขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวก็ตาม แต่เนื่องจากการเข้ารับ 
การผ่าตัดไตจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางการแพทย์เพ่ือรักษาชีวิตของผู้บริจาคไตในขณะท่ีทําการ 
ผ่าตัดด้วย  กรณีจึงน่าจะต้องใช้สิทธิลาป่วยในวันท่ีทําการผ่าตัดด้วยเพ่ือให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้
สิทธิการลาประเภทอ่ืน 

 
คําถามข้อ ๓๑: หากส่วนราชการจะออกประกาศเพ่ือใช้บังคับเป็นการภายใน โดยอาจจะกําหนดให้การลาป่วย
ของข้าราชการในสังกัดต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป จะต้องมีใบรับรองของแพทย์ ได้หรือไม่ ถ้าหากได้ ส่วนราชการ
จะต้องจัดทําเป็นประกาศหรือจัดทําเป็นเพียงแนวปฏิบัติของส่วนราชการ 
คําตอบ: การท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาป่วยหรือไม่นั้น ย่อมอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาต 
การลาตามตารางท้ายระเบียบฯ ท่ีจะพิจารณา ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ ซ่ึงโดยหลักการแล้ว ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาสมควรจะต้องพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์
ท่ีระเบียบนี้ กําหนด และมูลเหตุแห่งการลาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ลา รวมท้ังข้อเท็จจริงท่ีผู้ มีอํานาจ 
จะต้องนํามาพิจารณาให้ปรากฏตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ด้วย  ดังนั้น  หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลา
เห็นสมควรกําหนดเป็นหลักการเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตการลาป่วยของข้าราชการว่า การลาป่วยของ
ข้าราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป จะต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณา ซ่ึงถือเป็น 
การวางกรอบการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตการลาของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีมีลักษณะแน่นอนตายตัว  
 
 



 
- ๑๑ - 

 
หากไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ ย่อมสามารถกระทําได้โดยถือเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลา โดยอาจจัดทําเป็นรูปแบบของคําสั่งหรือประกาศให้ทราบท่ัวกันก็ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๒: กรณีท่ีข้าราชการหยุดราชการต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป โดยไม่ได้ยื่นใบลาป่วยไว้ก่อน การยื่น 
ใบลาป่วยในภายหลังจะต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าวหรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ วรรคสี่ 
กําหนดให้ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์
ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้  ดังนั้น  การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลา
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน จึงข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีจะสั่งให้มีใบรับรองของ
แพทย์ประกอบการลาหรือไม่ก็ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๓: กรณีข้าราชการชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิง หญิงจึงมิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของข้าราชการชาย แต่ถ้าหากข้าราชการชายจดทะเบียนรับรองบุตรท่ีเกิดกับหญิงดังกล่าว จะสามารถใช้สิทธิ
ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๔: กรณีข้าราชการชายมิได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา ข้าราชการชายจะสามารถลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี
คลอดบุตร  ดังนั้น  ข้าราชการท่ีจะใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๐ 
ภริยาท่ีคลอดบุตรของข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) 
เท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๓๕: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นั้น
หมายความว่า การท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง ข้าราชการจะลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรก่ีครั้งก็ได้ 
แต่ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หรือลาได้ครั้งเดียวไม่เกิน ๑๕ วันทําการ  
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว ข้าราชการมีสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง (การลา ๑ ครั้ง 
ต่อการท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง) ติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) รวม ๑๕ วันทําการ 
 
คําถามข้อ ๓๖: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง 
 



 
- ๑๒ - 

 
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นั้น คําว่า 
“ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ” ในท่ีนี้ หมายความว่าอย่างไร กล่าวคือ ลาได้หลายครั้งหรือไม่ 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เช่น ลาครั้ง ท่ี ๑ 
(๕ วันทําการ) ครั้งท่ี ๒ (๕ วันทําการ) ครั้งท่ี ๓ (๕ วันทําการ) เม่ือรวมกันแล้วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หรือจะ 
ลาได้หลายครั้งหรือไม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เช่น 
ลาครั้งท่ี ๑ (๑๒ วันทําการ) ครั้งท่ี ๒ (๑๐ วันทําการ) ใช่หรือไม่ หรือจะลาได้ครั้งเดียวภายใน ๙๐ วัน 
แต่จะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว ข้าราชการมีสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง (การลา ๑ ครั้ง ต่อ
การท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง) ติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) รวม ๑๕ วันทําการ และให้ใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรดังกล่าวภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีภริยาคลอดบุตร 
 
คําถามข้อ ๓๗: ขอทราบความหมายของคําว่า “ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย” หากข้าราชการชายมิได้จด
ทะเบียนสมรส จะต้องมีชื่อข้าราชการดังกล่าวเป็นบิดาในใบสูติบัตรของบุตรท่ีเกิดกับภริยาท่ียังมิได้จดทะเบียน
สมรสนั้นใช่หรือไม่ และการใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรภายหลังการคลอดบุตรเกิน ๙๐ วัน 
จะสามารถลาได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ๑. เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนด 
บทนิยามคําว่า “ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย” ไว้ แต่โดยท่ีระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าว หมายความถึง ภริยาท่ีได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น  
กรณีท่ีข้าราชการชายมิได้จดทะเบียนสมรสกับภริยาท่ีคลอดบุตร แม้ว่าจะมีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตรของบุตรท่ีเกิด
จากภริยาท่ีมิได้จดทะเบียนสมรสนั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการชายจึงไม่มีสิทธิ 
ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐  
 ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือ 
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร  ซ่ึงในหลักการของระเบียบฯ การใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรดังกล่าว ข้าราชการ
จะต้องใช้สิทธิลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีภริยาคลอดบุตร  ดังนั้น  ข้าราชการจะใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
ท่ีคลอดบุตรภายหลังจากการท่ีภริยาคลอดบุตรแล้วเกิน ๙๐ วัน ไม่ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๘: กรณีท่ีข้าราชการได้จดทะเบียนสมรสซ้อน โดยยังไม่ได้มีการร้องขอให้เป็นการสมรสซ้อน 
เป็นโมฆียะ ภริยาท้ังสองคนต้ังครรภ์ใกล้เคียงกัน ข้าราชการได้ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ในช่วงท่ีภริยาท่ีจดทะเบียนคนแรกคลอด (เดือน ก.พ.) และจะขอลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรในช่วงท่ี
ภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสซ้อนคลอด (เดือน พ.ค.) ได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ:  กรณีไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โดยปกติข้าราชการมีเรื่องวินัยของข้าราชการควบคุมความประพฤติ 
ไว้อย่างดีระดับหนึ่งอยู่แล้ว ประกอบกับการจดทะเบียนสมรสซ้อนดังกล่าว ข้าราชการอาจจะเข้าข่ายการแจ้ง 
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน อันเป็นความผิดทางอาญาได้  ส่วนการท่ีจะลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ได้หรือไม่นั้น  ในชั้นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ 
 



 
- ๑๓ - 

 
คําถามข้อ ๓๙: ข้าราชการชายท่ีมีภริยาซ่ึงสมรสกันตามกฎหมายอิสลามจะสามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ข้าราชการชายจะต้องจดทะเบียนสมรสกับภริยาตามประมวลกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ 
จึงจะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ 
 
คําถามข้อ ๔๐: ข้าราชการชายท่ีมีภริยาซ่ึงสมรสตามหลักกฎหมายอิสลาม (สามีมีภรรยาได้ ๔ คน) จะสามารถ 
ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ทุกคนหรือไม่ 
คําตอบ: ข้าราชการชายมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้เฉพาะกรณีท่ีข้าราชการชายได้จดทะเบียน
สมรสกับภริยาท่ีคลอดบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๔๑: กรณีท่ีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการชายได้คลอดบุตร และบุตรท่ีคลอดออกมา 
รอดชีวิต แต่ภริยาดังกล่าวได้เสียชีวิตเม่ือคลอดบุตรแล้ว ข้าราชการชายผู้เป็นสามีจะใช้สิทธิการลาประเภทใด
ได้บ้าง 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น หากภริยาท่ีคลอดบุตรเสียชีวิตลง ย่อมจะทําให้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตรสิ้นสุดลง ข้าราชการชายจะมีสิทธิลากิจส่วนตัว หรือสิทธิลาพักผ่อน แล้วแต่กรณี ต่อไปอีกเท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๔๒: การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ ๑๕ วันทําการ ขอทราบว่า 
หากจะแบ่งระยะเวลาการลาดังกล่าวออกเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๕ วันทําการ จะได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) 
ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
 
คําถามข้อ ๔๓: กรณีท่ีข้าราชการได้ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรแล้ว ต่อมาได้หย่าขาดกับภริยา 
ท่ีคลอดบุตร (คนเดิม) แล้วจดทะเบียนสมรสใหม่ และภริยา (คนใหม่) ได้คลอดบุตรในเวลาไล่เลี่ยกัน 
ข้าราชการรายนี้จะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรอีกครั้งหรือไม่ 
คําตอบ:  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคแรก 
ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน
ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ  ดังนั้น  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการจะได้หย่าขาดกับภริยาท่ีคลอดบุตร 
(คนเดิม) และจดทะเบียนสมรสใหม่กับภริยาท่ีคลอดบุตร (คนใหม่) ข้าราชการย่อมมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมาย (คนใหม่) ท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ ตามนัยระเบียบฯ 
ข้อ ๒๐ 
 
คําถามข้อ ๔๔: กรณีท่ีข้าราชการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
หากกลับมาปฏิบัติราชการ ๑ วัน ในช่วงระหว่างการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรแล้ว ข้าราชการผู้นั้น 
จะขอลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรต่อไปอีกจนครบ ๑๕ วันทําการ ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ 
 
 
 



 
- ๑๔ - 

 
คําถามข้อ ๔๕: หากข้าราชการได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรจนครบ 
กําหนดระยะเวลา ๑๕๐ วันทําการ (โดยไม่ได้รับเงินเดือน) แล้ว จะสามารถขอลากิจส่วนตัวอีก ๔๕ วันทําการ 
(โดยได้รับเงินเดือน) ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง 
ผู้มีอํานาจอนุญาต ซ่ึงระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ “กิจส่วนตัว” อันเป็นมูลเหตุท่ีจะขออนุญาตการลา
กิจส่วนตัวได้นั้น ควรเป็นกิจธุระท่ีมีลักษณะส่วนตัวและมีความจําเป็นอย่างแท้จริง เช่น  ลาไปเพ่ือพาบิดา 
ไปพบแพทย์ หรือลาไปเพ่ือจัดการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร เป็นต้น  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการ 
รายนี้ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรจนครบกําหนดระยะเวลาการลาแล้ว 
โดยหลักการแล้ว ข้าราชการรายดังกล่าวจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการตามตําแหน่งหน้าท่ีในวันทํางานถัดไป 
แต่หากข้าราชการผู้นั้นมีความประสงค์จะขอลากิจส่วนตัวต่อไปอีก ๔๕ วันทําการตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๑ 
ก็เป็นเรื่องท่ีอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาหรือไม่ก็ได้ 
ตามท่ีเห็นสมควร ส่วนการท่ีจะได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่อย่างไร นั้น ย่อมเป็นไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกา 
เก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน กําหนด ซ่ึงในปัจจุบัน 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๔๖: กรณีท่ีข้าราชการใช้สิทธิการลาคลอดบุตร ๙๐ วัน และใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
ต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน ในการคํานวณเงินเดือนระหว่าง
การลา สําหรับการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร จะต้องนําวันลากิจส่วนตัว ๔๕ 
วันทําการมาหักออกด้วย กล่าวคือ ๑๕๐ วันทําการ – ๔๕ วันทําการ = ๑๐๕ วันทําการ ใน ๑๕๐ วันทําการ 
โดยไม่ได้เงินเดือนระหว่างการลา ส่วน ๔๕ วันทําการ ใน ๑๕๐ วันทําการโดยได้รับเงินเดือนระหว่างการลา 
ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ กําหนดให้การให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ซ่ึงในปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนั้น  
การคํานวณเงินเดือนระหว่างการลาสําหรับการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร 
จึงต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๔๗: ข้าราชการรายหนึ่งได้คลอดบุตรเม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้าราชการผู้นี้จะต้องขอ 
ลาคลอดบุตร โดยเริ่มลาก่อนวันท่ีคลอด ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หรือเริ่มลาหลังวันท่ีคลอด 
ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และเม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน ใช่หรือไม่ หากใช่ กรณี 
ลาหลังวันท่ีคลอด ในวันท่ี ๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จะต้องใช้สิทธิการลาประเภทใด 
 



 
- ๑๕ - 

 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคสอง กําหนดให้
การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด ก่อน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 
๙๐ วัน ซ่ึงระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ผู้ลาได้เตรียมตัวก่อนการคลอดบุตร (ประมาณ ๒ สัปดาห์ก่อน
วันท่ีคลอดบุตร) ได้พักฟ้ืนร่างกายภายหลังการคลอด และได้เลี้ยงดูบุตรด้วยน้ํานมของมารดา กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ เม่ือรวมระยะเวลาการลาคลอดบุตรก่อนกําหนดคลอด ๒ สัปดาห์ และพักฟ้ืนหลังคลอดบุตรแล้ว จะต้อง 
ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร  ดังนั้น  ข้าราชการรายนี้ย่อมสามารถลาในวันก่อนวันท่ีคลอดบุตร คือ
วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลาในวันท่ีคลอดบุตร คือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือลาในวันหลังวันท่ีคลอดบุตร 
คือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ก็ได้ แต่เม่ือนับรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร  
 
คําถามข้อ ๔๘: การลาพักผ่อนคาบเก่ียวกับการลาคลอดบุตร เช่น ขอลาพักผ่อนต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๑๐ มกราคม 
และขอลาคลอดบุตรต้ังแต่วันท่ี ๑๑ มกราคม ไว้ (เนื่องจากแพทย์นัดผ่าคลอด) แต่เม่ือลาผักผ่อนมา 
จนถึงวันท่ี ๕ มกราคม ได้คลอดบุตรในวันนั้น กรณีมีปัญหาว่า สิทธิการลาพักผ่อนจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๕ 
มกราคม หรือไม่ และจะต้องนับวันลาคลอดบุตรต้ังแต่วันท่ี ๕ มกราคม ใช่หรือไม่ หรือจะสามารถ 
ลาพักผ่อนได้จนถึงวันท่ี ๑๐ มกราคม และลาคลอดบุตรต้ังแต่วันท่ี ๑๑ มกราคม ตามท่ีได้ขออนุญาต 
การลาไว้เดิม 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคสี่ 
ได้กําหนดให้การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น 
ให้ ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรต้ังแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการรายนี้ได้คลอดบุตรในวันท่ี ๕ มกราคม ซ่ึงอยู่ในช่วงการลาพักผ่อนท่ียัง 
ไม่ครบกําหนด เป็นผลทําให้มีการลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาพักผ่อนซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของ 
การลาพักผ่อน การลาพักผ่อนดังกล่าวจึงต้องสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรต้ังแต่วันเริ่มวันลา 
คลอดบุตร คือ วันท่ี ๕ มกราคม ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๙ วรรคสี่ 

 
คําถามข้อ ๔๙: กรณีท่ีข้าราชการหญิงได้ใช้สิทธิลาคลอดบุตรรวม ๙๐ วัน แล้ว ต่อมาหากบุตรเสียชีวิต 
ในระหว่างการลาคลอดบุตรนั้น ข้าราชการรายนี้จะสามารถใช้สิทธิลาคลอดบุตรต่อไปได้อีกหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ มิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับเง่ือนไขการสิ้นสุดของการลาคลอดบุตรไว้  ดังนั้น  แม้ว่าเด็กท่ีคลอดออกมาจะเสียชีวิตในภายหลัง 
ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิของการลาคลอดบุตรท่ีมีอยู่ของข้าราชการรายนี้ หากข้าราชการรายดังกล่าวยังมีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรรวม ๙๐ วัน ก็ย่อมจะใช้สิทธิลาคลอดบุตรเต็มจํานวนต่อไปได้  แต่ถ้าหาก 
ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรน้อยกว่าสิทธิท่ีมีอยู่ดังกล่าวเอง หรือประสงค์จะขอยกเลิกวันลาท่ีเหลืออยู่ 
ก็ย่อมจะกระทําได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด 
 
คําถามข้อ ๕๐: สืบเนื่องจากคําถามข้อ ๔๙ หากบุตรเสียชีวิตในระหว่างการลาคลอดบุตร ข้าราชการชาย 
จะยังคงมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรรายนี้ต่อไปอีกได้หรือไม่ 
คําตอบ: กรณีบุตรท่ีคลอดเสียชีวิต ข้าราชการชายผู้เป็นสามียังคงมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
แต่ในทางกลับกัน หากเป็นกรณีท่ีภริยาเสียชีวิต ข้าราชการชายผู้เป็นสามีจะไม่มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตรนับต้ังแต่วันท่ีภริยาเสียชีวิต 
 



 
- ๑๖ - 

 
คําถามข้อ ๕๑: การขอยกเลิกการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร มีแบบใบขอ
ยกเลิกการลาดังกล่าวหรือไม่ 
คําตอบ: ให้ใช้แบบใบขอยกเลิกวันลา ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
คําถามข้อ ๕๒: กรณีท่ีข้าราชการใช้สิทธิการลาคลอดบุตร ๙๐ วัน แต่ในระหว่างการลาคลอดบุตรดังกล่าว 
จําเป็นต้องเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ และเบิกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ตามสิทธิท่ีมีอยู่ เม่ือเสร็จสิ้นการเสนอผลงานแล้ว ข้าราชการรายนี้จะขอใช้สิทธิลาคลอดบุตรท่ีเหลืออยู่ต่อไปอีก
ได้หรือไม่ หรือว่าการลาคลอดบุตรของข้าราชการรายนี้สิ้นสุดลงแล้วต้ังแต่การเดินทางไปเสนอผลงานนั้น  
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น การลาคลอดบุตรได้สิ้นสุดลงแล้วนับต้ังแต่วันท่ีข้าราชการได้เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ และจะขอกลับมาใช้สิทธิลาคลอดบุตรในครั้งนั้นต่อไปอีกไม่ได้  
 
คําถามข้อ ๕๓: กรณีท่ีข้าราชการจะใช้สิทธิลาพักผ่อน ๑ วัน เพ่ือไปพบแพทย์ตามกําหนดนัดของแพทย์ 
ในวันนั้น จะถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของการลาพักผ่อนหรือไม่ 
คําตอบ: การไปพบแพทย์โดยปกติท่ัวไป หากไม่มีลักษณะเป็นการไปพบแพทย์เพ่ือทําการบําบัดรักษาอาการ 
ท่ีเจ็บป่วยโดยตรงนั้น ก็น่าจะใช้สิทธิลาพักผ่อนได้โดยไม่ถือเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการลาแต่อย่างใด 
 
คําถามข้อ ๕๔: ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน จะมีสิทธิสะสม 
วันลาพักผ่อนท่ีมิได้ใช้ระหว่างนั้นได้หรือไม่ และภายหลังท่ีได้กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการแล้ว 
จะสามารถลาพักผ่อนในปีงบประมาณนั้นได้เท่าใด 
คําตอบ: ข้าราชการได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาฯ ได้ โดยไม่มีข้อกําหนดให้ออกจากราชการ ย่อมถือว่า 
ความเป็นข้าราชการของผู้ลาย่อมต่อเนื่องมาตลอด จึงไม่อยู่ในเง่ือนไขบังคับของข้อยกเว้นตามนัยระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ (๑) – (๔) จึงมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทําการ ซ่ึงหากผู้ลามิได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนดังกล่าวนั้น หรือใช้สิทธิแล้วแต่ไม่ครบ 
๑๐ วันทําการ ย่อมมีสิทธิสะสมวันท่ียังไม่ได้ลาในปีงบประมาณนั้นรวมเข้ากับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ภายหลัง
เม่ือกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๔ 
 
คําถามข้อ ๕๕: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับกรณีข้าราชการขอลาพักผ่อน และขออนุญาตเดินทาง 
ไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าว และจะใช้แบบใบลาใด 
คําตอบ: การลาพักผ่อนของข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนท่ี ๕ การลาพักผ่อน ข้อ ๒๓ – ข้อ ๒๘ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ใช้แบบใบลาพักผ่อน 
ท้ายระเบียบฯ ส่วนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าวนั้น ให้ถือปฏิบัติตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของระเบียบฯ โดยไม่มีแบบของการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ 
ซ่ึงในทางปฏิบัติ ข้าราชการจะจัดทําเป็นบันทึกเสนอขออนุญาตต่อผู้มีอํานาจอนุญาต และแนบเอกสารใบลา
พักผ่อนประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 
 



 
- ๑๗ - 

 
คําถามข้อ ๕๖: กรณีข้าราชการได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ จะนับวันลาเช่นเดียวกับข้าราชการ 
บรรจุใหม่หรือไม่ 
คําตอบ: กรณีข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ออกจากราชการด้วยสาเหตุใด เช่น กรณีท่ีข้าราชการได้
ออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก จะไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีข้าราชการได้ออกจากราชการเพ่ือไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือเพ่ือไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของ 
ทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก ย่อมมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ารับ
ราชการในทันที เป็นต้น 
 
คําถามข้อ ๕๗: ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแห่งหนึ่งจะเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยบริษัท 
เอกชนยินดีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด ข้าราชการผู้นั้นจะต้องขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ 
คําตอบ: การท่ีข้าราชการจะต้องลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ หรือไม่นั้น 
ต้องเ ป็นกรณีท่ี ข้าราชการดังกล่ าวได้รับอนุ มั ติ ให้ ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิ บั ติการวิจัย  หรือ ดูงาน 
ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เสียก่อน และเม่ือข้าราชการได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ
ดังกล่าวแล้ว จะต้องหยุดราชการไป ข้าราชการจึงต้องขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ 
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ 
ต่อไปด้วย  แต่ถ้าหากไม่ใช่กรณีท่ีข้าราชการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ 
การวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว  ข้าราชการอาจจะต้องใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือการลา
กิจส่วนตัว 
 
คําถามข้อ ๕๘: มติคณะรัฐมนตรีฉบับใดท่ีกําหนดให้การไปศึกษาดูงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศกับบริษัทขายยา จะต้องลาพักผ่อนไปเท่านั้น 
คําตอบ: การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีในเบ้ืองต้นอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๕๙: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีช่วงปิดภาคเรียน หากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ยังต้องมาทํางานตามปกติ โดยไม่ได้หยุดราชการหรือใช้สิทธิการลาประเภทอ่ืนใด ข้าราชการดังกล่าวจะมีสิทธิ 
ลาพักผ่อนในช่วงวันท่ีมิได้หยุดภาคการศึกษาหรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ ได้กําหนดให้
ข้าราชการประเภทใดท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุด
ภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้  ดังนั้น 
ในหลักการ หากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีวันหยุด 
ภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ย่อมไม่มี
สิทธิลาพักผ่อนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 



 
- ๑๘ - 

 
คําถามข้อ ๖๐: ข้าราชการท่ีนับถือศาสนาพุทธ จะใช้สิทธิลาอุปสมบทได้ก่ีวัน 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  ดังนั้น  โดยท่ีระเบียบฯ 
ได้กําหนดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตการลาอุปสมบทก่อนวันอุปสมบทเท่านั้น โดยมิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับระยะเวลาการลาอุปสมบทไว้แต่อย่างใด  กรณีจึงข้ึนอยู่กับความประสงค์ (จิตศรัทธา) ของข้าราชการ
ว่าจะใช้สิทธิลาอุปสมบทเป็นระยะเวลาเท่าใด ส่วนการพิจารณาให้ข้าราชการลาอุปสมบทได้หรือไม่นั้น 
เป็นดุลพินิจของปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี ท่ีจะพิจารณา 
 
คําถามข้อ ๖๑: กรณีท่ีข้าราชการได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท หากเกินระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ลา
อุปสมบทแล้ว จะขอลาอุปสมบทต่อไปอีก จะถือว่าเป็นการลาอุปสมบทครั้งท่ี ๒ ใช่หรือไม่ และจะไม่ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทครั้งท่ี ๒ ด้วยใช่หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ 
ข้าราชการท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน  ๕  วันนับแต่วันท่ีลาสิกขา ท้ังนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตการลา ซ่ึงใน
หลักการของระเบียบฯ การลาอุปสมบทของข้าราชการย่อมสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดวันลานั้น และข้าราชการ
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในวันทํางานถัดไป กรณีท่ีครบระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว 
ข้าราชการยังไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการในวันทํางานถัดไป หากแต่ข้าราชการมีประสงค์จะขอลาอุปสมบท
ต่อไปอีก ซ่ึงเป็นการลาอุปสมบทท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่อง แต่โดยท่ีระเบียบฯ มิได้กําหนดให้นับเป็นการลา 
ครั้งหนึ่งดังเช่นการลาป่วยหรือการลากิจส่วนตัวท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน ซ่ึงให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่งได้ 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสาม  ดังนั้น  ในหลักการจึงต้องมีการขออนุญาตลาอุปสมบทใหม่ในส่วนท่ีเกิน
กําหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทนั้น โดยผู้ลาจะต้องขออนุญาตลาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง 
ต่อปลัดกระทรวงตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๙ ส่วนการท่ีจะได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งด้วย
หรือไม่ นั้น เนื่องจากระเบียบฯ ข้อ ๑๖ ได้กําหนดให้การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงใน
ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๖๒: ข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จะใช้สิทธิลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ๖๐ วัน ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อน
วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และ
จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วัน นับแต่วันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจาก 
 
 



 
- ๑๙ - 

 
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ท้ังนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตการลา  ดังนั้น  กรณี
จึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และ
เม่ือประกอบพิธีฮัจย์แล้วเสร็จ ข้าราชการได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย และรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๕ วัน นับแต่วันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีระยะเวลา 
รวมท้ังสิ้นเท่าใด ก็จะเป็นระยะเวลาของการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 
คําถามข้อ ๖๓: ข้าราชการได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ือไปศึกษาต่อในประเทศ โดยหลักสูตร
การศึกษาในประเทศดังกล่าวมีการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศด้วย ข้าราชการรายนี้จะต้องขอลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ 
ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ 
ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ  
ดังนั้น  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า การท่ีจะไปศึกษาดูงานในต่างประเทศดังกล่าวนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการไปศึกษาในประเทศหรือไม่ (กรณีจะต้องถึงขนาดท่ีว่าหากไม่เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
จะไม่สําเร็จการศึกษา)  หากถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการไปศึกษาในประเทศแล้ว การเดินทางไป
ต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องขอลาศึกษาฯ ในประเทศตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๓ และขออนุญาต
เดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาศึกษาฯ ในประเทศด้วยตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง  
 
คําถามข้อ ๖๔: การลาไปต่างประเทศ ซ่ึงมิใช่การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
ณ ต่างประเทศ แต่เป็นการลาไปเท่ียวต่างประเทศช่วงปิดเทอม เป็นการลาประเภทใด 
คําตอบ: การไปเท่ียวต่างประเทศช่วงปิดเทอม (คําถามมีข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน) หากเป็นข้าราชการประเภท 
ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา จะต้องใช้สิทธิลาพักผ่อนให้เป็นไปตามนัยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ ประกอบข้อ ๒๓ และข้าราชการ
ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าวตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๓ ด้วย  
 
คําถามข้อ ๖๕: กรณีท่ีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของรัฐ (ตําแหน่งคณบดี) ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย 
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นเวลา ๒ เดือน จะถือเป็นการลาประเภทใดหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาต 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้นไม่อาจถือเป็นการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ส่วนจะถือเป็นการลาประเภทใด
หรือไม่นั้น น่าจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หากเข้าหลักเกณฑ์ตาม 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ข้าราชการก็สมควรจะต้องขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามนัย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๔ ด้วย 
 
คําถามข้อ ๖๖: การลาติดตามคู่สมรสเกิน ๒ ปี สามารถจะกระทําได้หรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง 
 



 
- ๒๐ - 

 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และ 
ในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี  ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจาก
ราชการ  ดังนั้น  หากกรณีมีเหตุผลความจําเป็น ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส (ครั้งแรก) 
ไม่เกิน ๒ ปี อาจขออนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสต่อไปได้อีกไม่เกิน ๒ ปี แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน 
๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ 
 
คําถามข้อ ๖๗: หากข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จะสามารถใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
ได้หรือไม่ 
คําตอบ: หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จะต้องใช้สิทธิการลาป่วยเท่านั้น 
ข้าราชการจะสามารถใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ก็ต่อเม่ือข้าราชการผู้นั้นตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการเพราะเหตุต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
 
คําถามข้อ ๖๘: ในปีงบประมาณหนึ่ง ข้าราชการจะสามารถลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ก่ีครั้ง 
และในการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง จะสามารถลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้อย่างน้อย 
ก่ีวันหรือก่ีเดือน 
คําตอบ:  ไม่ว่าจะอยู่ในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ข้าราชการท่ีทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี หรือเพราะเหตุอ่ืนนอกจากเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีหรือเหตุกระทําการตามหน้าท่ี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง (หนึ่งครั้ง 
ต่อเหตุท่ีทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนั้น) ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 
๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ 
 
คําถามข้อ ๖๙: ในระหว่างการเดินทางจากท่ีพักของข้าราชการตํารวจเพ่ือไปปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามประจําหรือ
ระหว่างการเดินทางกลับหลังจากท่ีออกเวรยามประจําไปยังท่ีพักแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงกับทุพพลภาพ จะมีสิทธิ 
ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือ 
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการผู้นั้น
ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน  ดังนั้น  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า 
การท่ีข้าราชการตํารวจได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการดังกล่าวมีสาเหตุ
เนื่องมาจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหรือเหตุกระทําการตามหน้าท่ีหรือไม่  หากได้ความตามนั้นจริง 
ข้าราชการตํารวจรายดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ได้ 
 



 
- ๒๑ - 

 
คําถามข้อ ๗๐: ส่วนราชการจะพิจารณาได้อย่างไรว่า หลักสูตรท่ีข้าราชการผู้ทุพพลภาพหรือพิการจะขอลาไป
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเป็นหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
คําตอบ: กรณีข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงเก่ียวกับประเภทของความทุพพลภาพหรือพิการ ตําแหน่งหน้าท่ี และงาน 
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของข้าราชการ ซ่ึงส่วนราชการจะต้องนํามาพิจารณาประกอบกับเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรท่ีจะข้าราชการลาไปเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกรณี ๆ ไป 

 
คําถามข้อ ๗๑: การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการเดินทางไป 
ปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีต้ังของส่วนราชการ ข้าราชการมีอาการเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นเหตุให้พิการ 
จะสามารถขอลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคสอง 
กําหนดให้ข้าราชการท่ีได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน 
นอกจากท่ีกําหนดในข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้นั้นยังสามารถ 
รับราชการต่อไปได้  หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 
๑๒ เดือน  กรณีท่ีข้าราชการมีอาการเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นเหตุให้พิการขณะเดินทางไปปฏิบัติราชการ  
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การท่ีข้าราชการได้ป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการดังกล่าวเกิดข้ึน
เพราะเหตุอ่ืนใด ซ่ึงมิใช่เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ีแล้ว เม่ือผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้นั้นยังสามารถรับราชการต่อไปได้ และข้าราชการผู้นั้นประสงค์
จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ผู้มี
อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๙ วรรคสอง 

 

คําถามข้อ ๗๒: หลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพต้องเป็นหลักสูตรท่ีทางราชการ 
จัดข้ึนเท่านั้นใช่หรือไม่ เอกชนจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้หรือไม่ 
และข้าราชการจะขอลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามสถานฟ้ืนฟูต่าง ๆ เองได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคสาม 
ได้กําหนดให้หลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือ 
ท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ ต้องเป็นหลักสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็น
สาธารณะ หรือสถาบันท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด  กรณีท่ีสถาบัน
เอกชนโดยท่ัวไปจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี นั้น หลักสูตรดังกล่าวของสถาบันเอกชนจะต้องได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของทางราชการด้วย ข้าราชการผู้ลาจึงจะสามารถขอลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
 

คําถามข้อ ๗๓: หากข้าราชการท่ีทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ได้ใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ โดยเข้าการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ เป็นเวลา ๑ ปี แล้ว 
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และต่อมาภายหลังจากท่ีได้สําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ข้าราชการผู้นั้นมิได้ลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืนตามท่ีได้ 
ไปเข้ารับการฝึกอบรม จะขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ 
คําตอบ: กรณีไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เม่ือข้าราชการท่ีทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ได้แสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ และได้ลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพในหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพตามความประสงค์ของตน ย่อมแสดง
ให้เห็นเป็นนัยสําคัญว่า ภายหลังจากท่ีได้สําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะต้องลาออกไปประกอบ 
อาชีพอ่ืนตามท่ีได้ไปฝึกอบรมดังกล่าว 
 
คําถามข้อ ๗๔: ข้าราชการจะสามารถลาไปฟ้ืนฟูสมรรถด้านอาชีพได้ก่ีครั้ง 
คําตอบ:  ข้าราชการมีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
ท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ ท้ังนี้ การใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าว ย่อมจะข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละ
กรณี ๆ ไป (๑ ครั้งต่อเหตุทุพพลภาพหรือพิการท่ีเกิดข้ึนครั้งนั้น) 
 
คําถามข้อ ๗๕: หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ จะขอลา
ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และจะขอลาไปเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรเ ก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพอีกครั้ งหนึ่ ง 
ได้หรือไม่ 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการรายนี้จะต้องเลือกใช้สิทธิว่า จะขอลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี หรือจะขอลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น 
 

คําถามข้อ ๗๖: ข้าราชการสตรีมีสิทธิลาไปปฏิบัติธรรมได้ตามกฎระเบียบใด และมีสิทธิลาได้ก่ีวัน ถ้าลาไป
ปฏิบัติธรรมช่วง ๑๐ – ๑๕ วัน หรือน้อยกว่านั้น สามารถลาไปปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ และจะได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไปปฏิบัติธรรมหรือไม่ 
คําตอบ: คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการสตรีมีสิทธิลา
ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ ณ สํานักปฏิบัติธรรมท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้ง
หนึ่งตลอดอายุราชการเป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา ท้ังนี้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน  
 
คําถามข้อ ๗๗: หากส่วนราชการจะกําหนดเวลาทํางานของข้าราชการในสังกัด โดยให้เริ่มทํางานต้ังแต่เวลา 
๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และหยุดพักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ข้อ ๑ ได้กําหนดเวลาทํางาน ให้เริ่มทํางานต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๓ 
ได้กําหนดให้ถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีกล่าวข้างต้น เพ่ือความสะดวกก็ให้ทําได้ 
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แต่เม่ือคํานวณเวลาทํางานรวมกันในสัปดาห์หนึ่ง ๆ แล้ว ต้องเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนรวมเวลาราชการ 
ในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงโดยหลักการแล้ว หากส่วนราชการมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือความสะดวก
ในการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการนั้นจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑ ของประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ย่อมสามารถกระทําได้ แต่เม่ือคํานวณเวลาทํางานรวมกันในสัปดาห์หนึ่ง ๆ แล้ว 
ต้องเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนรวมเวลาราชการในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามนัยข้อ ๓ ของประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ  
 

คําถามข้อ ๗๘: ข้าราชการมาทํางานสายติดต่อกัน ๓ วัน จะนับว่ามีวันมาสายก่ีครั้ง (ส่วนราชการกําหนดให้ 
ข้าราชการในสังกัดมีวันมาสายในปีงบประมาณหนึ่งได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง) 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  มิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการมาทํางานสายของข้าราชการไว้แต่อย่างใด  กรณีจึงไม่อาจให้
คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๗๙: กรณีลูกจ้างประจําและพนักงานราชการจะได้รับสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
และสิทธิการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ซ่ึงกําหนดเพ่ิมเติมใหม่รวม ๒ ประเภทนี้ด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการ 
ของลูกจ้างประจํา ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป และกรณีการลาหยุดราชการของพนักงานราชการ ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๐: ลูกจ้างชั่วคราว (ตามสัญญาจ้าง) ของส่วนราชการ สามารถใช้สิทธิการลารวม ๑๑ ประเภท 
ตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด ได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราว ขอได้โปรด
สอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๑: หากเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ การไป
ต่างประเทศระหว่างการลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ จะต้องขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมด้วย
หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มิได้อยู่ในบังคับของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ 
 
คําถามข้อ ๘๒: การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจําของส่วนราชการจะนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้หรือไม่ 
 
 
 



 
- ๒๔ - 

 
คําตอบ: เนื่องจากลูกจ้างประจําของส่วนราชการมิได้อยู่ในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการของ
ลูกจ้างประจํา ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๓: กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ (ราว ๒ เดือน) จะถือเป็นการลาประเภทใด หรือจะถือเป็นการเดินทางไปราชการ 
คําตอบ: เดิมระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ ได้กําหนดบทนิยามคําว่า  “การไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ” ให้หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ด้วย  ดังนั้น  เม่ือข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์แล้ว 
ข้าราชการก็จะต้องลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย  แต่เนื่องจากปัจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๓๔ ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  ดังนั้น  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า การไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีข้าราชการจะต้องถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือไม่ หากอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าราชการก็สมควรจะต้องลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๔ ด้วย 
 
คําถามข้อ ๘๔: ข้าราชการท่ีไปปฏิบัติงานประจําในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) มีวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ก่ีวัน 
คําตอบ: การลาพักผ่อนของข้าราชการท่ีไปปฏิบัติงานประจําในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมเป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงระเบียบฯ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานซ่ึงได้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามเดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีหนึ่งได้เพ่ิมข้ึนอีกสิบวันทําการ ถ้าในปีใด เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อน
ประจําปีแล้วแต่ไม่ครบยี่สิบวันทําการ ให้สะสมวันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินสี่สิบวันทําการ 
 
คําถามข้อ ๘๕: การเพ่ิมจํานวนวันลาพักผ่อนประจําปีอีก ๑๐ วันทําการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมิให้นําวันลาพักผ่อนท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าวไปสะสมในปีงบประมาณถัดไป หากข้าราชการในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ลาพักผ่อนประจําปีไปแล้ว ๑๕ วันทําการ จะหักวันลาพักผ่อนในส่วนใดออก 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น ย่อมไม่อาจแยกวันลาพักผ่อนท่ีมีอยู่ท้ังหมดของเป็นส่วน ๆ ออกจากกันได้ 
 
 
 



 
- ๒๕ - 

 
คําถามข้อ ๘๖: การกําหนดให้วันตรุษอีด้ิลฟีตรี และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา ซ่ึงเป็นวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม 
เป็นวันหยุดราชการประจําปีเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่หรือไม่ ส่วนข้าราชการท่ีนับถือศาสนา 
อิสลามในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ จะมีวันตรุษอีด้ิลฟีตรี และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา เป็นวันหยุดราชการประจําปี 
ด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส หยุดราชการเพ่ิมข้ึนเนื่องใน 
วันตรุษอีด้ิลฟีตรี (วันรายอปอชอ) ๑ วัน และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ๑ วัน เพ่ือเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ิน และเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
อิสลามตามสมควรด้วย ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๑/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๑๗) และให้จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล หยุดราชการเพ่ิมข้ึนอีก ๑ วัน เนื่องในวันตรุษจีน 
ซ่ึงเป็นวันสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕ (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
๐๕๐๕/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) ส่วนข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
อ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้หยุดราชการในวันดังกล่าวได้ 
 
คําถามข้อ ๘๗: เดิมเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน (ข้าราชการทหาร) ต่อมาภายหลังได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการพลเรือน จะสามารถนับเวลาราชการต่อเนื่องกันเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได้
หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับการนับเวลาราชการต่อเนื่องกันเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ กรณีจึงไม่อาจให้
คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๘: ในทางปฏิบัติพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษารายหนึ่งเจ็บป่วยท่ีมีระยะเวลายาวนาน (โรคหลอดเลือดในสมองตีบ) และแพทย์ผู้ทําการ
รักษาไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าจะหายเป็นปกติได้เม่ือใด และจะกลับมาปฏิบัติงานได้เม่ือใด สําหรับ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษารายนี้ได้ขอลาป่วยไปแล้วประมาณ ๑๐๐ วัน โดยมี
ใบรับรองของแพทย์ ในกรณีเช่นนี้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลาป่วยท่ีมีระยะเวลายาวนานดังกล่าวไว้
หรือไม่ และต้องจ่ายหรืองดการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลานั้นด้วยหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ 
 
คําถามข้อ ๘๙: การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
เกิน ๑๒๐ วัน จะต้องเสนอขออนุมัติตั้งแต่วันท่ีเริ่มป่วยหรือต้ังแต่วันท่ีเกิน ๑๒๐ วัน 
 
 



 
- ๒๗ - 

 
คําตอบ: โดยท่ีพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๐: ข้าราชการรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยยื่นใบลาป่วยต้ังแต่ 
วันท่ีประสบอุบัติเหตุ ผู้ บังคับบัญชาตามลําดับชั้นได้รับทราบและพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ลา 
แต่เม่ือเสนอเรื่องต่อผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าว ปรากฏว่า เป็นวันหลังจากวันท่ี
ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ขอทราบว่า ในกรณีเช่นนี้ จะต้องใช้ระเบียบ 
ฉบับใด 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อกําหนด
เก่ียวกับบทเฉพาะกาลไว้แต่อย่างใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้มีอํานาจอนุญาตการลายังมิได้พิจารณาอนุญาต
การลาป่วยภายหลังจากวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ก็น่าจะต้องย้อนกลับ
มาเสนอหรือจัดส่งใบลาและพิจารณาอนุญาตการลาป่วยใหม่ โดยแนบเอกสารใบลาฉบับเดิมท้ังหมด 
 
คําถามข้อ ๙๑: พนักงานราชการสามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ.  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๒: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับกรณีการลาพักผ่อนของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว 
และเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อน จะอนุญาตตามระเบียบใด ข้อใด และใช้แบบ 
ใบลาใด และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๓: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเ ก่ียวกับการลาออกของลูกจ้างประจํา จะใช้ระเบียบใด 
เป็นแนวทางปฏิบัติ และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
 
คําถามข้อ ๙๔: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุเข้ารับราชการไม่ครบ ๒ ปี 
จะมีสิทธิลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถาม 
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
 



 
- ๒๗ - 

 
คําถามข้อ ๙๕: ข้าราชการครูประสบอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติราชการจะสามารถใช้สิทธิ 
การลาป่วยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้หรือไม่ รวมท้ังกรณีของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวด้วย 
คําตอบ: เนื่องจากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
 
คําถามข้อ ๙๖: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะสามารถนําไปใช้
บังคับแก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการโดยอนุโลมได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๗: ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วยโดยไม่หักเงินเดือนได้เม่ือใด ภายหลังจากปฏิบัติงานมาแล้ว 
๖ เดือน ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๘: พนักงานราชการมีสิทธิลาไปช่วยภริยาท่ีคลอดบุตรหรือไม่ 
คําตอบ:  โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานราชการ  กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ. 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
หมายเหตุ:  

๑. คําถามท้ังหมดได้รับการแก้ไขปรับปรุงข้อความให้แตกต่างจากคําถามต้นฉบับเดิม เพ่ือความ
เหมาะสม และชัดเจนย่ิงข้ึน 

๒. คําตอบท้ังหมดเป็นข้อวินิจฉัยของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในเบ้ืองต้น 

--------------------------------------- 
              นางกฤตยา จันทรเกษ  และคณะ 
              ผู้ตอบคําถาม 

      ขอสงวนลิขสิทธิ์เอกสารชุดนี้ 
      สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 

      สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 

























































































 



 
ที่ นร 1013.8.5/ว 22 

   
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม.  10300 

 15  กันยายน  2552 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม จังหวดั) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม   ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บัญญัติวา การให
ขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด 

ดั งนั้ น  เ พื่ อ ให เ ป น ไปตาม เ จตนารมณ ของพระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข า ร าชก าร 
พลเรือน  พ .ศ . 2551  ที่ตองการจะมุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพ  และการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการผลักดันงานขององคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐตามที่กําหนดไว  และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ  
ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว  คลองตัว  มีเกณฑการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา
เพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ก.พ. จึงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณาใหขาราชการไปพัฒนาโดยวิธีการตาง ๆ ใน
ประเทศ ตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป   ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบ 
ดวยแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายปรีชา   วชัราภัย) 
                                  เลขาธิการ ก.พ.                               สําเนาถูกตอง 

ศูนยจดัการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู                                                           

โทร. 0 2281 9453                                (นายขจร  ไศละสูต) 
โทรสาร 0  2628 6202                   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม 

 ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบัิติการวจิัย ในประเทศ 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒  ลงวนัที� ๑๕ กนัยายน  ๒๕๕๒) 

------------------------ 

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พ .ศ . ๒๕๕๑  ที�ตอ้งการจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ  และการ
เพิ�มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื�อให้มี ขีด
ความสามารถในการผลกัดนังานขององคก์รใหเ้กิดผลสัมฤทธิ6 ต่อภารกิจภาครัฐตามที�กาํหนด
ไว ้ และเพื�อเป็นการกระจายอาํนาจให้กบัส่วนราชการ  ลดขั9นตอนการดาํเนินงานให้มีความ
รวดเร็ว  คล่องตวั  มีเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม
ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ  ที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ก.พ. จึงกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ เพื�อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ขา้ราชการในประเทศ โดยวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี9  

หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

ข้อ ๑  ในหลกัเกณฑนี์9  

“ผูมี้อาํนาจอนุมติั”  หมายความวา่   

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหน้าส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี 

(๒) ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง ผูท้าํหนา้ที�หัวหนา้กลุ่มภารกิจ หรือหัวหนา้
ส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหนา้ส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
หรืออธิบดี  สาํหรับขา้ราชการในสังกดั 

(๓) หวัหนา้ส่วนราชการซึ�งไม่มีฐานะเป็นกรม สาํหรับขา้ราชการในส่วนราชการนั9น 



 ๒

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น
และมีฐานะเป็นกรม หรือส่วนราชการที�ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
อธิบดีหรือเทียบเท่า  ทั9งนี9  ที�อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร 

"ขา้ราชการ”  หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

“ศึกษาเพิ�มเติม”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตาม
หลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศ  เพื�อให้ไดม้าซึ� งปริญญาหรือประกาศนียบตัร
วชิาชีพ และเป็นการเรียนหรือการวจิยัในเวลาราชการ 

“ฝึกอบรม”  หมายความวา่  การเพิ�มพนูความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ ดว้ย
การเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
ที�ด ําเนินการในประเทศ  ทั9 งนี9  โดยมิได้มีว ัตถุประสงค์เพื�อให้ได้มาซึ� งปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

“ดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นที�ดาํเนินการภายในประเทศ 

“ปฏิบติัการวิจยั”  หมายความว่า  การทาํงานวิจยัในประเทศเพื�อนาํผลที�ไดรั้บมาใช้
ประโยชนข์องส่วนราชการโดยตรง  แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจยัตามลกัษณะหรือที�เป็น
ส่วนหนึ�งของการศึกษาหรือฝึกอบรม  

“ทุน”  หมายความว่า  เงินที�ส่วนราชการเป็นผูใ้หส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั  รวมทั9งค่าใชจ่้ายในการครองชีพ และค่าพาหนะเดินทาง
ระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  แต่ไม่หมายความรวมถึงเงินที� 
ส่วนราชการจ่ายใหส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

ข้อ ๒  การใหข้า้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัใหผู้มี้
อาํนาจอนุมติัพิจารณาถึงอตัรากาํลงัที�มีอยู่ โดยให้มีผูป้ฏิบติังานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่
ราชการและไม่ตอ้งตั9งอตัรากาํลงัเพิ�ม 

ข้อ ๓  ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9   
ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัเป็นผูว้นิิจฉยัชี9ขาด คาํวนิิจฉยันั9นเป็นที�สุด 

 



 ๓

การศึกษาเพิ�มเตมิ 

ข้อ ๔  การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) สาขาวิชาและระดบัความรู้ที�ใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติมตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็น
ประโยชนก์บังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปศึกษาเพิ�มเติมเพื�อพฒันาตนเอง
และไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

 (๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพิ�มเ ติมในสถาบันการศึกษาที�กระทรวง 
ศึกษาธิการใหก้ารรับรองมาตรฐานหลกัสูตร 

(๓) การศึกษาเพิ�มเติมตามคาํสั�งหรือการมอบหมายของทางราชการใน
หลกัสูตรที� อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ�ง เพื�อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที�ไปศึกษาใน
หลกัสูตรนั9น ๆ ไปปฏิบติัราชการ ซึ�งอาจจะนาํผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณา
เลื�อนเงินเดือนได ้

ข้อ ๕ ขา้ราชการที�จะไปศึกษาเพิ�มเติมในประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี9  

(๑) พน้จากการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการแลว้  ในกรณีที�มีความจาํเป็น
อย่างยิ�งที�จะตอ้งให้ขา้ราชการที�ยงัอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการไปศึกษา
เพิ�มเติม ใหก้ระทาํไดต่้อเมื�อไดรั้บอนุมติัเป็นการเฉพาะรายจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที�จะ 
ชดใช้ไดค้รบก่อนเกษียณอายุราชการ  ทั9งนี9  โดยให้รวมระยะเวลาที�ตอ้งชดใช้สําหรับการ 
ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวจิยั เดิมที�ชดใชไ้ม่แลว้เสร็จดว้ย 

(๓) ผูบ้งัคบับญัชาตั9งแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9นไปรับรองว่าเป็น 
ผูที้�มีความประพฤติดี และตั9งใจปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

(๔) ในกรณีที�เคยได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติม หรือปฏิบติัการวิจยัใน
ประเทศตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือตามระเบียบอื�น จะตอ้งกลบัมาปฏิบติั
ราชการแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๖  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปศึกษาเพิ�มเติม ตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  



 ๔

(๑) หลกัสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพิ�มเติมของสถาบนัการศึกษาที�จะไป
ศึกษา พร้อมหนงัสือตอบรับจากสถาบนัการศึกษาที�จะไปศึกษาเพิ�มเติม 

(๒) บนัทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการที�
จะต้องให้ข้าราชการผู ้นั9 นไปศึกษาเพิ�มเติม  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที�จะให้
ขา้ราชการผูน้ั9นกลบัมาปฏิบติั 

(๓) คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๕ (๓) 
(๔) หลกัฐานการศึกษาของขา้ราชการที�จะไปศึกษา 
(๕) หลกัฐานการไดรั้บทุน (ถา้มี) 

การฝึกอบรม 

ข้อ ๗   การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคํานึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที�จะให้ไปฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้ง
หรือเป็นประโยชน์กบังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปฝึกอบรมเพิ�มเติมเพื�อ
พฒันาตนเองและไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒)  ตอ้งเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบนัหรือหน่วยงานที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้
ความเห็นชอบ 

(๓)  ขา้ราชการที�จะไปฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�หลกัสูตรฝึกอบรม
นั9น ๆ กาํหนด 

ข้อ ๘  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรมตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบนัที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรม 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการ 
ที�จะตอ้งใหข้า้ราชการผูน้ั9นไปฝึกอบรม 

ข้อ ๙  การให้ขา้ราชการไปฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  ถือเป็น
การใหข้า้ราชการเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยการอนุมติัให้
เดินทางไปราชการและการจดัการประชุมของทางราชการ พ.ศ .๒๕๒๔ 
 



 ๕

การดูงาน 

ข้อ ๑๐  เรื�องหรือหัวขอ้ที�จะไปดูงานตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน์กบังานของ
ส่วนราชการนั9น และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

ข้อ ๑๑  การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ตอ้งมีระยะเวลาในการดูงาน 
ไม่เกินเจด็วนั  ในกรณีที�มีระยะเวลาในการดูงานเกินเจด็วนั ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่กต็าม 
ใหถื้อเป็นการฝึกอบรม 

การดูงานที�เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม หรือเป็นการ 
ดูงานต่อจากการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรมอนัถือเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือ
ฝึกอบรมดว้ย ใหด้าํเนินการตามที�กาํหนดไวส้าํหรับกรณีการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม 

การปฏิบัตกิารวจิยั 

ข้อ ๑๒  การให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งเป็นนกัวิจยัที�มีผลงานวิจยัที�เป็นประโยชน์ และ
ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศแลว้อยา่งนอ้ยสองผลงาน 

(๒) เป็นการวิจัยที�สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ หรือ
แผนงานที�ส่วนราชการดําเนินงานอยู่หรือเตรียมที�จะดําเนินงาน  และหัวข้อวิจัยเป็น 
ส่วนหนึ� งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั9นๆ ซึ� งได้มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบและ 
มีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที�จะดําเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับ 
ที�ชัดเจนที�จะให้ขา้ราชการกลบัมาดาํเนินการวิจยัต่อไป และหัวขอ้วิจยัเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยตรง 

(๓) ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการวิจยัสาํหรับขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัให้ไป
ปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะตอ้งไม่เป็นไปในลกัษณะวา่จา้ง 

(๔) เป็นการปฏิบติัการวิจยัตามโครงการและแผนปฏิบติังานที�ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส่วนราชการเจา้สังกดัแลว้ 

ข้อ ๑๓  ขา้ราชการที�จะไปปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี9  

(๑)  สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 



 ๖ 

(๒)รับราชการติดต่อกนัมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ� งปี  ในกรณีที�มี
ความจําเป็นอย่างยิ�ง ส่วนราชการอาจให้ข้าราชการที� รับราชการยงัไม่ครบหนึ� งปีไป
ปฏิบติัการวจิยัได ้แต่ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งพน้การทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการแลว้ 

(๓) ส่วนราชการเจา้สังกดัรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจยั งานสอน 
หรือรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื� องที�จะทาํการวิจยัมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี และ 
มีความเหมาะสมที�จะใหป้ฏิบติัการวจิยั 

(๔) ในกรณีที�เคยไดรั้บอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยัตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือระเบียบอื�นมาแลว้ จะตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๑๔  ให้ส่วนราชการเจา้สังกดัดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขนี9  แลว้นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัเพื�อพิจารณาอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวจิยั 

ในการขออนุมติัตามวรรคหนึ�งใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี9  
(๑) โครงการ แผนปฏิบติัการวิจยั  พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 

สถาบนั หรือหน่วยงานที�ทาํการวจิยั 
(๒) บนัทึกของส่วนราชการเจา้สังกดัซึ� งแสดงเหตุผลความจาํเป็นที�จะตอ้ง

ให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ตลอดจน แผนงานหรือโครงการที�จะให้ขา้ราชการผูน้ั9น
กลบัมาปฏิบติัราชการ 

(๓) รายละเอียดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไปปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๑๕  ส่วนราชการจะอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวิจยัไดไ้ม่เกินสองปีนบัแต่
วนัที�เริ�มไปปฏิบติัการวจิยั 

การทําสัญญา 

ข้อ ๑๖  ขา้ราชการที�ได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตอ้งทาํ
สัญญาตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบที�กระทรวงการคลงักาํหนด 

ใหส่้วนราชการทาํสัญญาใหข้า้ราชการที�ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยั
กลบัมาปฏิบติัราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาที�ใชใ้นการศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการ
วจิยัแลว้แต่กรณี 



 ๗ 

ขา้ราชการผูใ้ดไม่กลบัมาปฏิบติัราชการตามสัญญา ตอ้งชดใชเ้งินเดือน ทุนที�
ไดรั้บระหวา่งศึกษา และเงินที�ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กบัใหใ้ชเ้งินอีกจาํนวนหนึ�ง เท่ากบั
จาํนวนเงินเดือน ทุน และเงินทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี9 ยปรับแก่ทาง
ราชการ อีกดว้ย 

ในกรณีที�กลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบกาํหนดตามสัญญา กใ็หล้ดจาํนวนเงิน
ที�จะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 

ขา้ราชการผูใ้ดอยูใ่นระหวา่งปฏิบติัราชการชดใช ้แต่โอนไปรับราชการที�ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ถา้ไดรั้บอนุมติัให้ผ่อนผนัเรื�องนับเวลาที�โอนไป
ปฏิบติัราชการดงักล่าวเป็นเวลารับราชการชดใชต่้อเนื�อง ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐแห่งใหม่นั9นรับโอนทั9งสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานั9นดว้ย 

การกาํกบัดูแล 

ข้อ ๑๗  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั ตอ้งอยูใ่นความดูแลของส่วนราชการเจา้สังกดั  ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง 
หรือคาํแนะนาํของส่วนราชการเจา้สังกดั  รวมทั9งของ ก.พ.  และสาํนกังาน ก.พ. 

ข้อ ๑๘  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั จะตอ้งรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบั
ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9 นไปและผูมี้อาํนาจอนุมติัทราบ ทุกภาคการศึกษา หรือ 
ทุกหกเดือน และเมื�อสิ9นสุดการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั 

ในกรณีที�ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยัไม่รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั โดยไม่มีเหตุ 
อนัควร ผูมี้อาํนาจอนุมติัอาจพิจารณาใหย้ติุการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั หรือดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�เห็นสมควรกไ็ด ้

ข้อ ๑๙  ในกรณีที�ส่วนราชการเจา้สังกดัมีความจาํเป็นตอ้งให้ขา้ราชการที�ไปศึกษา
เพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั กลบัเขา้ปฏิบติัราชการก่อนครบกาํหนดเวลา 
ที�ไดรั้บอนุมติั ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามคาํสั�งทนัที 



 ๘

ข้อ ๒๐  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะตอ้งศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ให้สําเร็จภายในระยะเวลา 
ที�กาํหนด 

ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะเปลี�ยนแปลงกาํหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจยั  หรือแนว
การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที�ไดรั้บอนุมติัไวไ้ด ้ต่อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ
อนุมติั 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการเจา้สังกดัรายงานสรุปการดาํเนินการเกี�ยวกบัการพิจารณาให้
ขา้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบติัการวิจยัในประเทศ ให้ ก.พ. ทราบ
ทุกเดือน ตามแบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 

ข้อ ๒๒  เมื�อครบกาํหนดเวลาที�ได้รับอนุมติั หรือเมื�อเสร็จจากการศึกษาเพิ�มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัก่อนครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติั  ขา้ราชการผูน้ั9น
จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการโดยเร็ว  ทั9งนี9  ตอ้งไม่เกินเจด็วนันบัแต่วนัถดัจาก
วนัที�ครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติัหรือวนัที�เสร็จการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบติัการวจิยั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที� เป็นการศึกษาในระดับที� สูงกว่าปริญญาตรี และในกรณีที�ไป
ปฏิบติัการวิจยั ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งมอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบติัการวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ จาํนวนสองฉบบั ใหส่้วนราชการเจา้สังกดั ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�เสร็จ
จากการศึกษาเพิ�มเติม หรือวนัที�สิ9นสุดโครงการปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๒๓  การอนุมัติให้ข้าราชการผู ้ใดไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยั ที�ไดก้ระทาํโดยถูกตอ้งตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 
ก่อนวนัที�หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9 ใช้บงัคบั ให้เป็นอนัใช้ได ้ และให้ดาํเนินการ 
ในเรื�องต่างๆ เกี�ยวกบัการศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัของขา้ราชการ 
ผูน้ั9นต่อไป ตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 

---------------------- 

 



แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 

เขียนที.่.................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

เรื่อง.............................................................. 
เรียน.................................................................................. 
 ข้าพเจ้า......................................................................ตำแหน่ง.............................................................
ระดับ......................................................สังกัด.................................................................................................... 
  (    ) ป่วย  
ขอลา  (    ) กิจส่วนตัว เนื่องจาก................................................... 
  (    ) คลอดบุตร 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน........................พ.ศ..............ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ.........มีกำหนด.........วัน
ข้าพเจ้าได้ลา (   ) ป่วย  (   ) กิจส่วนตัว  (   ) คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่........เดือน.............พ.ศ..........
ถึงวันที.่..........เดือน.................พ.ศ..............มีกำหนด.........วนั ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ี.................... 
....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 
       (ลงชื่อ).......................................... 
              (............................................)  
 
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้  

ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น 
ป่วย 
 

   

กิจส่วนตัว 
 

   

คลอดบุตร 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 …………………………………………………………………….. 
               (ลงชื่อ).............................................................. 
  (............................................................... ) 
 (ตำแหน่ง).......................................................... 
  วันที่.........../.................../.................. 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ 
       (...................................................) 
(ตำแหน่ง).......................................................... 
      วันที่.........../.................../.................. 

คำสั่ง 
(   ) อนุญาต      (   ) ไม่อนุญาต 

………………………………………………………………… 
(ลงชื่อ)........................................................... 
       (............................................................) 
(ตำแหน่ง).......................................................... 
 วันที่.........../.................../.................. 



แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

เขียนที.่....................................................... 
วันที่..........เดือน........................พ.ศ............. 

เรื่อง  ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
เรียน....................................................................... 
 ข้าพเจ้า...................................................................ตำแหน่ง................................................................
ระดับ.....................................................สังกัด.....................................................................................................มี
ความประสงค์ลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อ........................................................................... ซ่ึง
คลอดบุตรเมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ...............จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ตั้งแต่วันที่............เดือน.............................พ.ศ................ถึงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................มี
กำหนด..............วันทำการ ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่....................................................................... 
..............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................. 
 
       (ลงชื่อ)................................................. 
              (...................................................) 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
............................................................................ ................................................................................................ 
................................................................................... ............................................................................ ............. 
     (ลงชื่อ).................................................... 
            (......................................................) 
     (ตำแหน่ง)................................................... 
           วันที่............/..................../............... 
 
คำสั่ง 

 (   ) อนุญาต  (   ) ไม่อนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     (ลงชื่อ).................................................... 
            (......................................................) 
     (ตำแหน่ง)................................................... 
           วันที่.........../................/............... 

 
 
 
 
 
 



แบบใบลาพักผ่อน 
 

เขียนที.่.................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

เรื่อง ขอลาพักผ่อน 
เรียน..................................................................................  
 ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด....................................................................................................  
มีวันลาพักผ่อนสะสม..........วนัทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก..........วันทำการ รวมเป็น.........วันทำการ
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่.........เดือน...............พ.ศ..........ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ........มีกำหนด........วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...................................................................................................................... 
....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 
       (ลงชื่อ)................................................. 
              (..................................................)  
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้  

ลามาแล้ว 
(วันทำการ) 

ลาครั้งนี้ 
(วันทำการ) 

รวมเป็น 
(วันทำการ) 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 …………………………………………………………………….. 
             (ลงชื่อ)................................................................ 
  (............................................................... ) 
 (ตำแหน่ง).............................................................. 
  วันที่.........../.................../.................. (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ 

       (...................................................) 
(ตำแหน่ง).......................................................... 
      วันที่.........../.................../.................. 

คำสั่ง 
(   ) อนุญาต   (   ) ไม่อนุญาต 

………………………………………………………………… 
(ลงชื่อ).......................................................... . 
       (............................................................) 
(ตำแหน่ง).......................................................... 
 วันที่.........../.................../.................. 



แบบใบอุปสมบท 
 

เขยีนที.่.................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

เรื่อง ขอลาอุปสมบท 
เรียน..................................................................................  
 ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด.................................................................................................... 
เกิดวันที่..........เดือน......................พ.ศ.............เข้ารับราชการเมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า   (   ) ยังไม่เคย  (   ) เคย    อุปสมบท      บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
ณ วัด.................................................................................ตั้งอยู่ ณ ...................................................................  
........................................................................ .....หมายเลขโทรศัพท์......................................กำหนดอุปสมบท
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ..............และจะจำพรรษาอยู่ ณ วัด............................................................. 
ตั้งอยู่ ณ ....................................................................................................................จึงขออนุญาตลาอุปสมบท 
ตั้งแต่วันที่........เดือน....................พ.ศ............ถึงวันที่............เดือน...................พ.ศ...........มีกำหนด.............วัน 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
              (................................................)  
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 ............................................................................................................ .................................................. 
    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
คำสั่ง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
 ..............................................................................................................................................................  
 
    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
 

เขียนที.่.................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

เรื่อง ขอลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
เรียน.................................................................................. 
 ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด.................................................................................................... 
เข้ารับราชการเมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................. 
ข้าพเจ้า   ยังไม่เคย  เคย    ไปประกอบพธิีฮัจย์    บัดนี้มีศรัทธาจะไปปะกอบพิธีฮัจย์ 
ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่........เดือน.............พ.ศ..........
ถึงวันที่............เดือน...................พ.ศ...........มีกำหนด.............วัน 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
              (................................................)  
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 ......................................................................................................................... ..................................... 
...................................................................................................................................................... ...................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
คำสั่ง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................. ........................................................................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
 

เขียนที.่.................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

เรื่อง ...................................................................... ......... 
เรียน..................................................................................  
 ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด...................................................................................... .............. 
ได้รับหมายเรียกของ................................................................................... ........................................................ 
ที่................................................................................ ....................ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ.............. 
ให้เข้ารับการ.................................................................. ณ วันที่ ....................................................................... 
........................................................................ ..........ตั้งแต่วนัที่............เดือน...........................พ.ศ.................... 
ถึงวันที่..................เดือน............................พ.ศ.....................มีกำหนด................. วัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

     

    (ลงชื่อ).................................................... 

           (......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
เขียนที.่.................................................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 
เรื่อง ............................................................................... 
เรียน.................................................................................. 
  ข้าพเจ้า..............................................................ตำแหน่ง........................................................
ระดับ.......................................สังกัด...........................................เกิดวันที่.........เดือน...................พ.ศ............... 
เขา้รับราชการเมื่อวันที่............เดือน......................พ.ศ...............ได้รับเงินเดือนเดือนละ.........................บาท 
 ศึกษาวิชา.......................................................ขั้นปริญญา................................................ ................ 
ณ สถานศึกษา.................................................................................ประเทศ...................................................... 
 ฝึกอบรม ฝึกอบรมวิจัย ดูงาน ด้าน/หลักสูตร....................................................................... 
ณ ............................................ประเทศ............................................ด้วยทุน...................................................... 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.................เดือน....................พ.ศ...............ถึงวันที่.................เดือน............. .......พ.ศ................. 
มีกำหนด........ป.ี..........เดือน...........วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่........................................................ 
...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจััย หรือดูงาน ทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ).......................................................... 
            (............................................................) 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 ................................................................................................................................... ........................... 
 

    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
คำสั่ง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 

    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 

 
 
 
 
 
 



แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

เขียนที.่.................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ 
เรียน..................................................................................  
  ข้าพเจ้า(ชื่อและนามสกุลภาษาไทย)........................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................ตำแหน่ง.......................... ............................. 
ระดับ.................................................สังกัด....................................................................................... .................. 
มีความประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่.............เดือน......................พ.ศ........... 
ถึงวันที่.................เดือน................................พ.ศ.................. 
จงึขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
 ๑. คำชี้แจงในการขออนุญาต 
  ๑.๑ ประวัติ 
   ๑.๑.๑ วันเดือนปีเกิด......................................................................อายุ.................ป ี
   ๑.๑.๒ ประวัติการศึกษา 

           ประกาศนียบัตร.............................................................................................
           จาก..................................................ประเทศ............................พ.ศ.............. 

            ปริญญาตรี..................................................................................................... 
            จาก..................................................ประเทศ.............................พ.ศ............. 
            ปริญญาโท..................................................................................................... 
            จาก..................................................ประเทศ.............................พ.ศ............. 
            ปริญญาเอก...................................................................................................  
            จาก..................................................ประเทศ.............................พ.ศ............. 
   ๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ 
            เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่..............เดือน..............................พ.ศ................. 
            จนถึงกำหนดวันออกเดินทาง รวมเป็นเวลา............ปี............เดือน...........วัน 
            โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ............................................................ 
            ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่............................................ 
            เป็นข้าราชการ.............................................................................................. 
            ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่............................................ 
   ๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ..................................................................................... 
             ตำแหน่ง.........................................................ระดับ..................................... 
             สว่น/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ส านัก/กอง................................................................ 
             กรม..................................................อัตราเงินเดือน..............................บาท 
 
 
 
 

1.1.5 เคยไป... 
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   ๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือไม่   เคย   ไม่เคย 
            ถ้าเคย 
     (๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ.................................................................. 
   ......................................................ณ ประเทศ.......................................................... 
   เป็นระยะเวลา.........ปี...........เดือน.........วัน ตั้งแต่วันที่.........เดือน...........พ.ศ.......... 
   ถึงวันที่...........เดือน............................พ.ศ...................... 
     (๒) ไปปฏิบัติงานให้กับ.................................................................. 
   ......................................................ณ ประเทศ.......................................................... 
   เป็นระยะเวลา.........ปี...........เดือน.........วัน ตั้งแต่วันที่.........เดือน...........พ.ศ.......... 
   ถึงวันที่...........เดือน............................พ.ศ...................... 
  ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน 
   ๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ 
            ณ ประเทศ....................................................................................................  
             ตามความตกลงระหว่าง…………………………………………………………………. 
            กับ……………………………………………………………………………………………………. 
             ติดต่อสมัครโดยผ่าน………………………………………………………………………. 
             ติดต่อเอง……………………………………………………………………………………… 
             อ่ืน ๆ........................................................................................................ 
   ๑.๒.๒ ตำแหน่งที่จะไปปฏิบัติงาน…………………………………………………………………… 
            ระดับ...................................หน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยย่อ)...................... 
   …………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน................ป.ี....................เดือน.................วัน 
   ๑.๒.๔ กำหนดออกเดินทางประมาณ วันที่............เดือน......................พ.ศ............... 
   ๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
             เงินเดือน อัตราเดือน/ปีละ……………………………………………………………… 
             ค่าท่ีพัก………………………………………………………………………………………… 
             ค่าพาหนะในการเดินทาง……………………………………………………………….. 
             อ่ืน ๆ........................................................................................................ 
   ๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ.................................................................................................  
   หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................................... 
 
     ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
             (........................................................) 
 
 
 

2. คำชี้แจง... 
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 ๒. คำชี้แจงและคำรับรองของส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือเทียบเท่า 
  ๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้ 
   ๒.๑.๑ ระยะเวลาการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน 
             เป็นข้าราชการประจำตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันครบ ๒ ปี  
                ก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
             เป็นข้าราชการประจำตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ ๒ ปี 
                ก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน แต่กรณีมีความจำเป็นต้องสั่ง 
       ให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
       อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
   ๒.๑.๒ อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน 
             อายุไม่เกิน ๕๒ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
             อายุเกิน แต่กรณีมีความจำเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผล 
       อันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
       ตามเอกสารแนบท้าย 
   ๒.๑.๓ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการด าเนินการทางวินัย 
             เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
       มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย 
             เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่ง………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………… 
       แต่กรณีมคีวามจำเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร 
       และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
 
   ๒.๑.๔ ในกรณีท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว 
             ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่วันกลับ 
       เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากท่ีเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงาน 
       ครั้งสุดท้าย 
             มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจำเป็นต้องสั่งให้ไป 
       ปฏิบัติงานโดยมีเหตุผลอันสมควรและเปน็ประโยชน์แก่ทางราชการ 
       อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย  
  ๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้ 
   ๒.๒.๑  ไม่ทำให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ  
                ไม่ต้องตั้งอัตรากำลังเพิ่ม 
   ๒.๒..๒   เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือต่อ การปฏิบัติราชการของ 
        กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ) 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 

เป็นประโยชน์... 
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     เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง หรือเป็นประโยชน์แก่ 
         ทางราชการอย่างยิ่ง (โปรดระบุ) 
         …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
   ๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการที่รองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ 
            ประการใดหรือไม่ 
             (   ) มี     (   ) ไม่มี 
            โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 
 
 ๓. การพิจารณาของกระทรวงเจ้าสังกัด 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง.......................................................... . 
       วันที่.........../....................../............... 
 
 ๔. คำสั่งของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
  (   ) อนุญาต   (   )ไม่อนุญาต 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 



แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 
๑.ชื่อ......................................................................................นามสกุล............................................................... 
   ตำแหน่ง.................................................................................ระดับ................................................................ 
   สังกัด......................................................................................กระทรวง.......................................................... 
   ไปปฏิบัติงานให้กับ.......................................................................................................................................... 
   ณ ประเทศ................................................................................................................................................... ... 
   ตำแหน่งทีไ่ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………………………... 
   ตั้งแต่วันที่.................เดือน......................พ.ศ...............ถึงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ................. 
   มีกำหนดเวลา...................ปี...................เดือน......................วัน 
๒.รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน 
   ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอด 
   มาให้ชัดเจน……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะน ามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์ 
    แก่ประเทศ............................................................................................................................. ........................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 
 
๔. ความเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า…………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 
 
๕. ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง...................................................................................................... 
   .................................................................................................................. ...................................................... 
 
      ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 

หมายเหคุ... 
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หมายเหตุ  ๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดข้อความท่ีจะรายงานเกินกว่าช่องในแบบ ให้ปรับปรุงขยายช่อง 
      ให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม 
  ๒. ถ้ามีรายงานที่ต้องจัดทำให้องค์การและหรือหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรง 
      ขอให้แนบไปด้วย 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  7 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การลาประเภทต่างๆของข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การลาประเภทต่างๆของข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นภเกตต์ ขันศลิา สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางนภเกตต์ ขันศลิา) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นภเกตต์ ขันศิลา 

(นางนภเกตต์ ขันศิลา) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

 


