คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
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คูมือปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภคุณภาพ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ........................................
ปรับปรุงแกไข ครั้งที่ 3 ประจําป 2562 (ธันวาคม 2561)
การใหบริการ
วันจันทร

ฝากครรภรายใหม/รายเกา /สงพบแพทยคุณภาพ
คลินิกพบแพทยคุณภาพโรงพยาบาลไพรบึง เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่ใหบริการ
………………………………………………………………………………………………….
โปรแกรมการรายงาน
………………………………………………………………………………………………..
ขั้นตอนการรับบริการครั้งแรก
ทําบัตรใหมที่หองบัตร

รับบริการที่คลินิกฝากครรภ
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ขั้นตอนการรับบริการที่คลินิกฝากครรภ
ยื่นบัตรที่ตะกรา

ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง/ตรวจ
น้ําตาลและไขขาวในปสสาวะ

วัดสัญญาณชีพ

ซักประวัติ/ตรวจรางกาย

บันทึกขอมูลในโปรแกรม........../นัด/
ใหคําแนะนํา/จายยา
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เกณฑประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภเมื่อมาฝากครรภ รพ.สต..................................................
ชื่อ.............................สกุล................................................................HN……………………………
วิธีใช ใหตอบคําถาม 18 ขอ ดังตอไปนี้ โดยการใสเครื่องหมาย / ลงในชองวางทายคําถาม
รายการความเสี่ยง
ไมมี มี
ประวัติอดีต
1. เคยมีทารกตายในครรภ หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก)
2. เคยแทงเอง 3 ครั้งหรือมากกวา ติดตอกัน
3. เคยคลอดบุตรน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัมหรือคลอดเมื่ออายุครรภนอยกวา37สัปดาห
4. เคยคลอดบุตรน้ําหนักมากกวา 4,000 กรัม
5. เคยเขารับการรักษาพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงระหวางตั้งครรภหรือครรภเปนพิษ
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) แสดงวาผูตั้งครรภรายนี้เปนการตั้งครรภเสี่ยงตองสงตอเพื่อ
ไดรับการดูแลและ/หรือประเมินเพิ่มเติม โดยสูติแพทย
ลงชื่อผูประเมิน................................................วันที่.........................................................
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การพิจารณาเกณฑประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภที่จําเปน/ไมจําเปนตองพบสูติแพทย
ขอ
เกณฑที่ใชในการประเมิน
บทบาท รพ.สต./รพช.
ความสําคัญ
เหตุผล
เคยมีทารกตายในครรภหรือ
สงตอ รพช.
ไมตองพบสูติ
ให screening DM in
1 เสียชีวิตแรกเกิด(1เดือนแรก)
แแพทย
precnancy
เคยแทง 3 ครั้ง ติดตอกันหรือ
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย เพื่อประเมินลักษณะของปาก
2 มากกวาติดตอกัน
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
มดลูก
3 เคยคลอดบุตรน้ําหนักนอยกวา สงตอ รพช.
ไมตองพบสูติแพทย ประเมินความเสี่ยงตอการ
2,500 กรัมหรือคลอดเมื่ออายุ
คลอดบุตรน้ําหนักนอยใน
ครรภนอยกวา37สัปดาห
ครรภนี้
4 เคยคลอดบุตรน้ําหนักมากกวา สงตอ รพช.
ไมตองพบสูติแพทย ให screening DM in
4,000 กรัม
precnancy
5 เคยเขารับการรักษาพยาบาล
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
เพราะความดันโลหิตสูงระหวาง รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
ตั้งครรภหรือครรภเปนพิษ
6 เคยผาตัดอวัยวะในระบบสืบพันธ สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
เชน เนื้องอกมดลูก ผาตัดปาก รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
มดลูก ผูกปากมดลูก ฯลฯ
7 ครรภแฝด
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
8 อายุ <17 ป (นับถึง EDC)
สงตอรพช.
ไมตองพบสูติแพทย ประเมินความเสี่ยงอื่นๆรวม
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
และความเสี่ยงอื่นๆ
10 RH negative
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
11 เลือดออกทางชองคลอด
สงตอ รพช.
ไมตองพบสูติแพทย ใหทํา U/S ดูสาเหตุ
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ขอ
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การพิจารณาเกณฑประเมินความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภที่จําเปน/ไมจําเปนตองพบสูติแพทย (ตอ)
เกณฑที่ใชในการประเมิน
บทบาท รพ.สต./รพช.
ความสําคัญ
เหตุผล
มีกอนในอุงเชิงกราน
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
ความดันโลหิต Diastolic > 90
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
mmHg
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
BMI < 18.5 กก./ตรม.
สงตอ รพช.
ไมตองพบสูติแแพทย
โลหิตจาง(พบอาการโรคธาลัสซีเมีย
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
หรือ Hct <29 %
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
โรคเบาหวาน
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
โรคไต
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
โรคหัวใจ
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
ติดยาเสพติด,ติดสุรา,สูบบุหรี่ คน
สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
ใกลชิดสูบบุหรี่
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
โรคอายุรกรรมอื่นๆ เชน ไทรอย,SLE สงตอ รพช.
ตองพบสูติแพทย
ฯลฯ (โปรดระบุ)
รพช.สงตอรพ.ที่มีสูติแพทย
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บริการฝากครรภคุณภาพ
คําจํากัดความ
คือ การดูแลหญิงตั้งครรภโดยมีการวางแผนในการติดตามอยางเปนระบบ มีการใหสุขศึกษาและการ
ดูแลทางคลินิกอยางตอเนื่อง เพื่อใหการตั้งครรภและการคลอดเปนไปอยางปลอดภัย เปนประสบการณที่นา
ประทับใจสําหรับหญิงตั้งครรภ
จุดมุงหมายของการฝากครรภ
คือ การใชวิธีการทางเวชศาสตรปองกัน มาใชในการดูแลหญิง ตั้งครรภใหมีภาวะแทรกซอนของ
มารดา และทารกในครรภใหนอยที่สุด
แนวทางปฏิบัติในการฝากครรภ
แสดงในแผนภูมิ
เคล็ดลับในการฝากครรภ
1. สิ่งแรกที่ควรทําคือ ตองยืนยันวาตั้งครรภจริง โดยการซักประวัติประจําเดือน ตรวจรางกาย ดู
ความเปลี่ยนแปลงของเตานม ลักษณะภายในชองคลอด การตรวจหนาทองหรือตรวจปสสาวะเพื่อใหไดการ
วินิจฉัยที่แนนอน
2. การประเมินภาวะเสี่ ยงของการตั้ง ครรภ เพื่ อประโยชน ในการติดตามดูแลใหใ กล ชิดยิ่ ง ขึ้ น
เกณฑการประเมินครรภเสี่ยงสูง มีดังนี้
2.1 อายุต่ํากวา 17 ป หรือมากกวา 35 ป
2.2 สวนสูงตั้งแต 145 ซม. ลงมา
2.3 น้ําหนักมากกวา 80 กก. ขึ้นไป
2.4 เคยคลอดบุตรมากกวา 4 ครั้ง ขึ้นไป
2.5 ระยะหางระหวางการคลอดบุตรไมถึง 2 ป
2.6 มีประวัติการตั้งครรภและการคลอดผิดปกติ
2.6.1 แทงบุตร 2 ครั้ง ติดตอกันหรือมากกวา
2.6.2 คลอดกอนกําหนด
2.6.3 เจ็บครรภมากกวา 24 ชั่วโมง
2.6.4 การผาตัดคลอด
2.6.5 ตกเลือดหลังคลอด
2.6.6 ทารกพิการแตกําเนิด
2.6.7 ทารกตายในครรภหรือตายแรกเกิด
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2.7 โรคที่เปนกอนการตั้งครรภหรือตรวจพบขณะตั้งครรภ
2.7.1 ภาวะทุพโภชนาการ
2.7.2 ความดันโลหิตสูง
2.7.3 โรคเบาหวาน
2.7.4 โรคหัวใจ
2.7.5 โรคไตเรื้อรัง
3. ในการนัดตรวจครรภครั้งตอไปตองมีหลักในการประเมินคาผลการตรวจ ตางๆ ที่ตรวจไดเพื่อ
ประเมินสภาวะการตั้งครรภวามีปญหาหรือไม และนําไปแกไขปญหาตอไป ซึ่งคาผลการตรวจเหลานั้น ไดแก
3.1 น้ําหนักขึ้นตามเกณฑหรือไม ตลอดการตั้งครรภน้ําหนักควรเพิ่มประมาณ 10-12 กก. ถา
น้ําหนักมากกวา 0.5 กก. ตอสัปดาหอาจมีอาการบวมรวมดวย จําเปนตองหาสาเหตุเพื่อแยกแยะสาเหตุตาง
ๆ เชน เบาหวาน ครรภแฝด และความดันโลหิตสูง ในกรณีน้ําหนักไมถึง 0.5 กก.ตอสัปดาห ในไตรมาสที่
2 และ 3 จํา เปน ตองแยกและคํานึ ง ถึง สาเหตุต าง ๆ โดยเฉพาะทารกเติบโตชา ในครรภ (intrauterine
growth restriction, IUGR) หรือ การติดเชื้อตาง ๆ เชน การติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ 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 การดิ้นของทารก ตองถามถึงการดิ้นของทารกทุกครั้งที่มาฝากครรภ เพื่อประเมินสุขภาพ
ของทารกในครรภได โดยเฉพาะตั้งแต 32 สัปดาหขึ้นไปตองถามเรื่องเด็กดิ้นทุกครั้งที่มารับบริการ
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แนวทางการซักประวัติ/ตรวจรางกาย
การบันทึกรายละเอียด
1. ตองซักประวัติเพื่อใหไดวันคาดคะเนกําหนดคลอดที่ถูกตอง
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 ใหซักประวัติตามสถานการณที่ใกลเคียง เชน วันเกิด ปใหม เปน
ตน เพื่อประมาณคราว ๆ ของอายุครรภ ถาไมไดใหถาม ดังนี้
2.1 ประวัติเด็กดิ้น
กําหนดคลอดในครรภแรก = วันที่ลูกดิ้นครั้งแรก (18 สัปดาห) + 22 สัปดาห
กําหนดคลอดในครรภหลัง = วันที่ลูกดิ้นครั้งแรก (16 สัปดาห) + 24 สัปดาห
2.2 การตรวจดูมดลูกทางหนาทอง
ถาปฏิบัติตามขอ 2.1 ยังไมไดคําตอบเพื่อคํานวณกําหนดคลอดไดถูกตอง ใหใชวิธีหาขอมูล
เพิ่มเติมในชวงการตรวจครรภโดยจุดอางอิง คือกําหนดเอาระดับสะดือเปน 20 สัปดาห แบงระยะระหวาง
สะดือกับขอบบนของรอยตอของกระดูกหัวหนาวออกเปน 3 สวนเทา ๆ กัน และแบงระหวางสะดือกับกระดูก
ลิ้นปออกเปน 4 สวนเทา ๆ กัน การตรวจจะสัมพันธกับขนาดเฉลี่ยของมดลูกในระยะตั้งครรภ ซึ่งวิธีการนี้
คอนขางแมนยําเมื่ออายุครรภไมเกิน 20 สัปดาห
นอกจากวิธีใ นข อ 2.2 อาจใชวิธีใ นขอ 2.3 เพื่ อ ประเมินหาวัน คาดคะเนกําหนดคลอดที่
ถูกตองตอไป
2.3 จากการวัดระดับยอดมดลูกเปนเซนติเมตร
ในทางปฏิบัติควรเริ่มวัดระดับยอดมดลูกตั้งแตอายุครรภ 20 สัปดาหขึ้นไป จากการวิจัย
ทราบวาถาวัดในอายุครรภ 28-32 สัปดาห ใหถือวาจํานวนเซนติเมตรที่ไ ดเทากับอายุครรภ ซี่งใหความ
แมนยํามากกวา 80%
อายุครรภ (สัปดาห) = ระดับความสูงของยอดมดลูก (ซม.)
หมายเหตุ การคาดคะเนอายุครรภและการคาดคะเนคลอด ตองใชหลาย ๆ วิธีประกอบดวยอาจ
จําเปนตองตรวจภายใน ในระยะที่มดลูกต่ํากวาสะดือ หรือบางครั้งถาจําเปนอาจตองใชการตรวจโดยใช
เครื่องอัลตราซาวด
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3. ประวัติทางสูติกรรม
ระยะของการคลอดและภาวะแรกซอนในครรภกอน เชน การแทง ครรภเปนพิษ เจ็บครรภ
คลอดกอนกําหนด วิธีการคลอดเปนอยางไร น้ําหนักเด็กแรกคลอด และมีปญหาแทรกซอนหลังคลอดหรือไม
4. ประวัติทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
เชน ภาวะของการติดเชื้อ ความดันโลหิตสูง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ประวัติทางครอบครัว
มีปญหาของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค ครรภแฝด ทารกพิการแตกําเนิด โรคทางพันธุกรรม
หรือไม
5. การตรวจรางกายทัว่ ไป
สวนสูง น้ําหนัก และลักษณะทั่วไปของหญิงตั้งครรภ วัดสัญญาณชีพ ในทางปฏิบัติการตรวจ
รางกายทั่วไปตองเปนระบบตั้งแตศีรษะลงไปจนถึงระดับคอวามีเปลือกตาซีด 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 (ถาเปนไปไดเมื่ออายุครรภต่ํากวา 14 สัปดาห
ควรตรวจภายในดวย เพื่อประเมินขนาดของมดลูก เปนการยืนยันอายุ ครรภและตรวจสภาพวามีความ
ผิดปกติของมดลูกและปกมดลูกหรือไม)
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Flow Chart การดูแลหญิงตั้งครรภครั้งแรก

ฝากครรภครั้ง
แรก
กอน 12 สัปดาห

Low Risk
ซักประวัติ/ตรวจรางกาย/ชั่งน้ําหนัก/วัดความ
ดันโลหิต
รพ.สต.สงตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก

ตรวจคัดกรอง
ประเมินความ
เสี่ยง

High Risk

คัดกรองเบื้องตนตาม
เกณฑประเมินความเสี่ยง

VDRL,Hct/Hb/MCV/DCIP,Blood /Rh group,AntiHIV,HBsAg,UA

วัคซีน dt./ประเมินความเครียด
จายวิตามินเสริมธาตุเหล็กและ/หรือ โฟลิคและ
ไอโอดีน (Triferdine 1 เม็ดรับประทานทุกวัน)
ใหคําแนะนํา/และเบอรโทรศัพท
นัดมา follow up 1 สัปดาห

นัด F/U 1 สัปดาห
ฟงผลการตรวจชันสูตร/โรงเรียนพอแม/
ตรวจสุขภาพชองปาก

บันทึกขอมูล

สงพบแพทย
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Flow Chart การดูแลหญิงตั้งครรภครั้งที่สอง

ฝากครรภครั้งที่ 2
อายุครรภ 16-20
สัปดาห

Low Risk
ชั่งน้ําหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจไขขาว
และน้ําตาลในปสสาวะ
วัคซีนdt./ประเมินภาวะโภชนาการ
ประเมินความเครียด
รพ.สต.สงพบแพทยคุณภาพครั้งที่ 1
ตรวจ U/S
จายยา Triferdine 1*1 pc/ใหคําแนะนํา
นัดมา follow up

บันทึกขอมูล

ตรวจคัดกรอง
ประเมินความ
เสี่ยง

High Risk

คัดกรองเบื้องตนตาม
เกณฑประเมินความเสี่ยง

สงพบแพทย
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Flow Chart การดูแลหญิงตั้งครรภครั้งที่สาม

ฝากครรภครั้งที่ 3
อายุครรภ 24-28
สัปดาห

Low Risk
ชั่งน้ําหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจไขขาวและ
น้ําตาลในปสสาวะ
ตรวจรางกายทั่วไป/ภาวะซีด/บวม
ประเมินภาวะโภชนาการ/ประเมินความเครียด
จายยา Triferdine 1*1 เชา,Ca (1500) 1*1หลังอาหารเย็น
ใหคําแนะนําการนับลูกดิ้น
นัดมา follow up

บันทึกขอมูล

ตรวจคัดกรอง
ประเมินความ
เสี่ยง

High Risk

คัดกรองเบื้องตนตาม
เกณฑประเมินความเสี่ยง

สงพบแพทย
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Flow Chart การดูแลหญิงตั้งครรภครั้งที่สี่

ฝากครรภครั้งที่ 4
อายุครรภ 30-34
สัปดาห

Low Risk
ชั่งน้ําหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจไขขาวและน้ําตาล
ในปสสาวะ
ตรวจรางกายทั่วไป/ภาวะซีด/บวม
รพ.สต.สงตรวจเลือดครั้งที่ 2 Hct,VDRL,Anti-HIV
ประเมินภาวะโภชนาการ/ประเมินความเครียด
จายยา Triferdine 1*1 เชา,Ca (1500) 1*1หลังอาหารเย็น
โรงเรียนพอแมครั้งที่2 เรื่อง การนับลูกดิ้น,การเลี้ยง
ลูกดวยนมแม,การคุมกําเนิด
นัดมา follow up

บันทึกขอมูล

ตรวจคัดกรอง
ประเมินความ
เสี่ยง

High Risk

คัดกรองเบื้องตนตาม
เกณฑประเมินความเสี่ยง

สงพบแพทย
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Flow Chart การดูแลหญิงตั้งครรภครั้งที่หา

ฝากครรภครั้งที่ 5
อายุครรภ 36-39
สัปดาห

Low Risk
ชั่งน้ําหนัก/วัดความดันโลหิต/ตรวจไขขาวและน้ําตาล
ในปสสาวะ
ตรวจรางกายทั่วไป/ภาวะซีด/บวม
ประเมินภาวะโภชนาการ/ประเมินความเครียด
จายยา Triferdine 1*1 เชา,Ca (1500) 1*1หลังอาหารเย็น
รพ.สต.สงพบแพทยคุณภาพครั้งที่ 2 U/S
ทัวรหองคลอด
ใหคําแนะนําการเตรียมตัวคลอด
นัดมา follow up

บันทึกขอมูล

สงขอมูล
หญิงตั้งครรภใกลคลอด
ใหหองคลอด

ตรวจคัดกรอง
ประเมินความ
เสี่ยง

High Risk

คัดกรองเบื้องตนตาม
เกณฑประเมินความเสี่ยง

สงพบแพทย
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แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภเกิน
อายุครรภที่ครบกําหนดคลอดที่ทารกมีความสมบูรณเต็มที่ คืออายุครรภระหวาง 37 สัปดาหถึง 41
สัปดาห และอีกไมเกิน 6 วัน เมื่อคํานวณจากวันแรกของประจําเดือนครั้งสุดทายที่มาอยางปกติ หากตั้งครรภ
ตั้งแต 42 สัปดาหขึ้นไป (294 วัน) จัดวาเปน “การตั้งครรภเกินกําหนด (Post term pregnancy)” ซึ่งถือวา
เปนการตั้งครรภที่มีความเสี่ยงในการเกิดผลขางเคียง/ผลกระทบทั้งกับมารดาและทารกในครรภเพิ่มขึ้น แต
หากประจําเดือนมาไมแนนอน แพทยอาจมีการตรวจยืนยันอายุครรภโดยคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด)
ตั้งแตในชวงการตั้งครรภประมาณ 20 สัปดาห
เนื่องดวยโรงพยาบาลไพรบึงเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ไมมีสูติแพทยในการดูแล เพื่อเปน
การเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดในหญิงตั้งครรภ โรงพยาบาลไพรบึงจึงไดจัดทําแนวทางการดูแล
หญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 40-41 สัปดาห ขึ้น ดังตอไปนี้
หญิงตั้งครรภอายุครรภ 40 สัปดาห
ตรวจครรภที่คลินิก 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
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Flow Chart การตรวจคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ
-อายุมากกวา 35 ป
-พันธุกรรมเปนเบาหวาน
-ประวัติเปนเบาหวานในครรภกอน
-ประวัติคลอดบุตรนน.แรกคลอด>4000 กรัม
-ประวัติคลอดทารกผิดปกติ/เสียชีวิต
-อวน (BMI>27)
-พบความดันโลหิตสูงกอนหรือขณะตั้งครรภ
-ตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะ
-แทงเปนอาจิณ

ระดับคาปกติ OGTT
คาที่ 1 = 105 mg/dl
คาที่ 2 = 190 mg/dl
คาที่ 3 = 165 mg/dl
คาที่ 4 = 145 mg/dl

<140

ANC

หญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยง
อายุครรภ 24-28

50 gm. GCT

≥140

100 gm.OGTT

ปกติ

FBS≤105
คาผิดปกติ 2 คาขึ้นไป
GDM A1

Control Diet

F/U
-FBS 90-110 mg/dl
-1 hr.PP<140 mg./dl
-2 hr.PP<120 mg.dl

FBS>105
คาผิดปกติ 2 คาขึ้นไป
GDM A2

Admitted for control DM
With Insulin injection

วิธีการตรวจ GCT : ไมตองอดอาหาร ใหกินน้ําตาลกลูโคส 50 กรัม (2ขวด) ละลายในน้ํา 100 ซีซีดื่มใหหมด
ภายใน 5 นาที สงตรวจหองLab ระบุเวลาที่กินน้ําตาลหมดในบัตรคิวผูปวย.................
วิธีการตรวจ OGTT: งดอาหารหลังเที่ยงคืน ลงขอมูลตรวจ OGTT ตรวจ FBS กอน แลวคอยกินกลูโคส 100
กรัม (4 ขวด) ผสมในน้ํา 100-200 ซีซี ดื่มใหหมดภายใน 5 นาที แลวตรวจเลือด
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Flow Chart การใหคําปรึกษาหญิงตั้งครรภอายุมากกวา 35 ป
หญิงตั้งครรภอายุ≥35 ป
หรือสามี

ใหคําปรึกษาหญิงตั้งครรภ/สามี Counseling การ
คัดกรองดาวนซินโดรมดวยวิธีการตรวจเลือด

สมัครใจ

ไมสมัครใจ

สง U/S อายุครรภ 14-16 สัปดาห
เพื่อยืนยันอายุครรภ/ขอใบสงตัว

ผลตรวจเลือดเปนกลุมเสี่ยง
รพ.ศรีสะเกษ นัดตรวจเจาะ
น้ําคร่ําวินิจฉัยดาวนซินโดรม

ผลตรวจ
ผิดปกติ

ยุติการตั้งครรภ

ANC ตอ

ใหคําปรึกษา
ANC ตอเนื่อง
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กรณี Hct ≤ 29% ใหรพ.สต.สงพบแพทยทุกราย ที่โรงพยาบาลไพรบึง
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Flow Chart การดูแลภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
หญิงตั้งครรภทุกคน
ประเมิน BMI กอนการตั้งครรภ

ต่ํา

น้ําหนักที่เพิ่ม/เดือน
ในชวงไตรมาสที่2,3
2.3 ก.ก.

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
ตลอดการตั้งครรภ
12.5-18.0 ก.ก.

น้ําหนักมาก
26.1-29.0

ปกติ 19.8-

น้ําหนักที่เพิ่ม/เดือน
ในชวงไตรมาสที่2,3
1.8 ก.ก.

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
ตลอดการตั้งครรภ
11.5-16.0 ก.ก.

อวน>29.

น้ําหนักที่เพิ่ม/เดือน
ในชวงไตรมาสที่2,3
1.2 ก.ก.

น้ําหนักที่เพิ่ม/เดือน
ในชวงไตรมาสที่2,3
0.9 ก.ก.

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
ตลอดการตั้งครรภ
7.0-11.5 ก.ก.

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
ตลอดการตั้งครรภ
7.0 ก.ก.เปนอยาง
นอย

น้ําหนักไมขึ้นในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3
สงพบนักโภชนากร

นัดติดตามอาการ 1 เดือน น้ําหนักยังไมขึ้น
สงพบแพทย

คัดกรองเบาหวาน
อายุครรภ 24-28
สัปดาห
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22

23

คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มงานการพยาบาล
โรงพยาบาลไพรบึง

คานา
กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลไพรบึง ได้รวบรวมข้อมูลสาคัญๆ กฎระเบียบต่างๆ แนวทางการปฏิบัติ
หลัก เพื่อใช้เป็นคู่มือแนวทางในการดาเนินงาน โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา เพื่อความทันสมัย ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการพยาบาล ต่อไป
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาลไพรบึง
ตุลาคม 2563

สารบัญ
ประวัติอาเภอไพรบึง
ประวัติโรงพยาบาลไพรบึง
ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลไพรบึง

หน้า
1
2
7

โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ
ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานการพยาบาล
โครงสร้างการบริหารและสายบังคับบัญชากลุ่มงานการพยาบาล
บทบาทหน้าที่หน่วยงาน
คณะกรรมการกลุ่มงานการพยาบาล
นโยบายกลุ่มงานการพยาบาล
การพรรณนาลักษณะงานการพยาบาล
การจัดอัตรากาลังบุคลากรทางการพยาบาล
การสรรหาบุคลากร
การนิเทศงาน
การประเมินการปฏิบัติงาน
การพิจารณาความผิดในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากร
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กฎ ระเบียบการลา
การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่
การแต่งกาย
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของกลุ่มงานการพยาบาล
สิทธิผู้ปุวย
มาตรฐานวิชาชีพ
ข้อบังคับสภาการพยาบาล
พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
สมรรถนะหลักที่จาเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2550
ประกาศสภาพยาบาลเรื่องการออกบัตรสมาชิกการพยาบาล พ.ศ.2550
หลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน
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อาเภอไพรบึง
ข้อมูลทั่วไปอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
1. ขนาดและที่ตัง
อาเภอไพรบึงเดิมเป็นท้องที่อยู่ในปกครองของ อาเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ต่อมาได้จัดตั้งเป็น กิ่ง อ.ไพรบึง
ในปี พ.ศ. 2511 และเปิดที่ว่าการกิ่งอาเภอเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2512 โดยมี นายยศ ทองสุทธิ์ดารงตาแหน่ง
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ เป็นคนแรก และได้ยกฐานะเป็นอาเภอเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2518 มี
เนื้อที่ประมาณ 266.8 ตารางกิโลเมตร ที่ว่าการอาเภอตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดมาทางทิศตะวันออก
ประมาณ42กิโลเมตรโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
อาณาเขตและการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 6 ตาบล 80 หมู่บ้าน 9,766 หลังคาเรือน มีอาณาติดต่อกับอาเภอ
ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อาเภอพยุห์ และอาเภอวังหิน
จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อาเภอขุนหาญและอาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
2. การปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตาบล ได้แก่ ตาบลไพรบึง ตาบลสาโรงพลัน ตาบลปราสาทเยอ
ตาบลสุขสวัสดิ์ ตาบลดินแดง และตาบลโนนปูน
3. การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตาบล 2 แห่งและองค์การบริหารส่วนตาบล 5 แห่งดังนี้
เทศบาลตาบลไพรบึง , เทศบาลตาบลสาโรงพลัน , อบต.ไพรบึง ,อบต.ดินแดง, อบต.ปราสาทเยอ,อบต.สุขสวัสดิ์,
และ อบต.โนนปูน
คาขวัญอาเภอไพรบึง
เมืองล้านเป็ด เพชรพระธาตุ ปราสาทใหญ่ ไทยสี่เผ่า

โรงพยาบาลไพรบึง
ประวัติการก่อตั้ง โรงพยาบาลไพรบึงเริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง บนที่ดินที่ได้รับบริจาค
จานวน 18 ไร่ เปิดทาการเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2525 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
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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. เพื่อให้ผู้ปุวยกลุ่มโรคสาคัญได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพมีผลลัพธ์ที่ดีและมีความปลอดภัย
2. เพื่อให้โรงพยาบาลมีความมั่นคงทางการเงิน
3. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชนให้มีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน
4. เพื่อให้บุคคลากรมีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานอย่างมีความสุข
5. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการระบบงานสาคัญตามหลักธรรมภิบาลและพอเพียง
จุดเน้น/เข็มมุ่ง
1. เพิ่มความปลอดภัยตาม หลัก 2P safety
2. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโรคHTทั้งกลุ่มปุวยและกลุ่มเสี่ยง
ค่านิยม (Value)
"เสมือนหนึ่งเป็นบ้านคุณอบอุ่นดั่งครอบครัว”
ทุกคนปลอดภัย (Everyone is safe)
เต็มใจบริการ (Willingness to serve)
เรียนรู้สร้างสรรค์ (Learn creative)
ทางานเป็นทีม (Team work)
กลุ่มงานการพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล : นางนงค์เยาว์ คาโสภา
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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) แนะนาสถานที่ และฝุายต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
(10) สร้างเสริมขวัญกาลังใจ ให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
หัวข้อปฐมนิเทศระดับหน่วยงาน
(1) แนะนาสถานที่ในหน่วยงานและบุคลากรในทีมสุขภาพ
(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 จะนาไปสู่ความสาเร็จของการพยาบาล ด้วยการ “ให้บริการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้รับบริการพอใจ ผู้ให้บริการมีสุข” ในงานบริการพยาบาล 7 งาน คือ งานการพยาบาล
ผู้ปุวยนอก งานการพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินปละนิติเวช งานการพยาบาลผู้คลอด งานการ งานการพยาบาลผ่าตัด
และวิสัญญี งานการพยาบาลด้านการปูองกันควบคุมการติดเชื้อและเครื่องมือแพทย์ งานวิจัยและพัฒนาการ
พยาบาล และงานการพยาบาลผู้ปุวยใน รวมถึงงานดูแลผู้ปุวยที่บ้าน และงานบริหารการพยาบาลภายใต้ปรัชญา
ให้บริการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล คานึงถึงสิทธิของผู้ปุวย ยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ธรรมนูญกลุ่มงานการพยาบาล
ธรรมนูญกลุ่มงานการพยาบาล หมายถึง กฎข้อบังคับหรือระเบียบและข้อปฏิบัติที่บุคลากรในกลุ่มงาน
การพยาบาลใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุพันธกิจและเปูาหมายของกลุ่มงานการพยาบาล
หน้าที่ของกลุ่มงานการพยาบาล
1. เป็นตัวแทนของวิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอไพรบึง
2. รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อธารงไว้ซึ่งมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะด้านการพยาบาลแก่บุคลากรทางการพยาบาล ผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล
และ/หรือกรรมการบริหารโรงพยาบาล
4. ควบคุม กากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล
5. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความสุขในการทางาน
6. เกื้อกูลสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ องค์กรพยาบาล
เป็นองค์กรพยาบาลที่ให้บริการพยาบาลตามมารฐานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
พันธกิจ องค์กรพยาบาล
1. ให้บริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
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2. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ ร่วมกับสหวิชาชีพ และมีความพึงพอใจในการทางาน
3. พัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาล ในระดับอาเภอ ตลอดจนการรับและส่งต่อการบริการกับเครือข่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะหลัก
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีสมรรถนะหลักขององค์กรตามบริบทรพ.ในเรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น ,การ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ รพ.ได้กาหนด Core Competencies ดังนี้
1. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
2. การปฏิบัติตามหลัก IC
3. การเฝูาระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยและการดูแลผู้ปุวยที่ปลอดภัย โดยใช้ระบบการคัดแยกผู้ปุวย
(triage)
ค่านิยม
เอื้ออาทร
บริการดี
มีวินัย

เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพ ให้เกียรติกัน คานึงถึงส่วนรวมและประหยัด
เราจะให้บริการด้วยกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้ม กระตือรือร้น ด้วยการประยุกต์
ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและเหมาะสม
เราจะแต่งกายถูกระเบียบ เหมาะสม กับกาลเทศะ ตรงเวลา
ปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์

ขอบเขตบริการ
ให้บริการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกัน
โรค และการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย โดยดาเนินการ ดังนี้
1. บริหารจัดการให้มีบุคลากรพยาบาลและทีมงานอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชน โดยสามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
2. บริหารบุคลากรพยาบาลในความรับผิดชอบให้มีความสุขในการทางาน
3. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
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5. สนับสนุนวิชาการ เป็นแหล่งให้ความรู้และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของบุคลากรในทีมสุขภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และพยาบาลวิชาชีพจาก
หน่วยงานอื่น ๆ
6. เกื้อกูลสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ จัดพยาบาลไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลใน
โรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เรื่องโรคต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติตัวให้กับประชาชน
ในโอกาสต่างๆ เช่น วันเบาหวานโลก วันเอดส์โลก วันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลสากล เป็นต้น รวมทั้งออก
หน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ
เป้าประสงค์
1. ด้านผู้รับบริการ : ปลอดภัย อุ่นใจ ในการบริการ
2. ด้านผู้ให้บริการ : มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน
มีความสุขในการทางาน
3. ด้านชุมชน
: สุขภาพดี ดูแลตนเองได้
4. ด้านกลุ่มงานการพยาบาล : เป็นกลุ่มงานการพยาบาล ที่มีระบบบริหารจัดการทางการ
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
เข็มมุ่ง ปี 2560-2564
1. พัฒนากระบวนการนิเทศทางการพยาบาล
2. พัฒนาการประเมินการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ปุวย
3. พัฒนาการประเมินสมรรถนะและการพัฒนาบุคลากร
บริบทเชิงกลยุทธ์ (ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์)
โอกาสเชิงกลยุทธ์:
ปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจนในด้านการดาเนินงาน การบริหาร
จัดการ ระบบคุณภาพทั้งองค์กร ได้แก่ การแยกคลินิกNCD ออกจากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม ขึ้นตรงกับกลุ่มงาน
การพยาบาล เพื่อดูแลผู้ปุวยNCD สาหรับการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันเชิงรุกในการเฝูาระวังผู้ปุวยNCD รายใหม่
มอบหมายให้กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวมเป็นผู้ดูแล ,คลินิกฝากครรภ์แยกออกจากกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม มา
อยู่ในโครงสร้างงานสูติกรรม การดูแลผู้คลอด มีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเดียวกันดูแลตั้งแต่ระยะฝากครรภ์ คลอด และ
หลังคลอด การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาคีเครือข่าย ผ่านระบบ พชอ.
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู้ปุวยกลุ่มโรคสาคัญให้มีผลลัพธ์ที่ดีและมีความปลอดภัย
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2. การเสริมสร้างพลังอานาจแก่ภาคีเครือข่ายให้เป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ,เครื่องมือ/อุปกรณ์
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการบริหารองค์กร และการทางานเป็นทีม
3. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการร่วมดาเนินงานสาธารณสุขเป็นอย่างดี
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
 ให้บริการผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 คัดกรองผู้ปุวย
 บริการตรวจโรคทั่วไปตั้งแต่เวลา 16.00 - 08.00 น.
 งานชันสูตรทางคดีและชันสูตรศพ
 บริการรับและส่งต่อผู้ปุวย
 บริการการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล
 บริการหัตถการฉุกเฉินต่างๆ
 การสังเกตอาการผู้ปุวยภายใน 2 ชั่วโมง
 งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและเครือข่ายทางด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัย การช่วยฟื้นคืนชีพและการ
ปฐมพยาบาล
 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานคลินิกทั่วไปและคลินิกเรื้อรัง
 คัดกรองและซักประวัติผู้ปุวย
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาทั่วไป
 ให้คาแนะนา/ปรึกษาก่อนตรวจ หลังตรวจ และก่อนกลับบ้าน
 บริการช่องทางด่วน รับ-ส่งต่อผู้ปุวยในหน่วยงานและเครือข่าย
 งานบริการด่านหน้า ต้อนรับและประชาสัมพันธ์การบริการทางการพยาบาล
 งานศูนย์รับผู้ปุวยในและบริการห้องพิเศษ
 งานตรวจสุขภาพประจาปี
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 งานบริการผู้ปุวยคลินิกเฉพาะโรคและคลินิกพิเศษทั้งในและนอกเวลาราชการ
 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
 ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปุวยตามประเภทที่รับไว้ในแต่ละแผนกตลอด 24 ชั่วโมง
 ให้บริการผู้ปุวยตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจาหน่ายโดยครอบคลุมกระบวนการสาคัญทางการพยาบาล
 การรับใหม่ การประเมินอาการผู้ปุวย
 การวินิจฉัยและการวางแผนเพื่อการดูแลทางการพยาบาล
 การดูแลรักษาพยาบาลตามแผนที่วางไว้
 การประเมินซ้าและการประเมินผลการดูแล
 การวางแผนจาหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง
 ให้บริการส่งต่อผู้ปุวยเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
 บริการให้ข้อมูลและความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน
 ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้รับบริการและครอบครัว
 ธารงไว้ซึ่งสุขภาวะและของผู้ปุวยและประชาชนเพื่อปูองกันการเกิดอันตรายและการกลับซ้าของโรค
 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ปุวย เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ปูองกันการถูกล่วงล้าหรือละเมิดสิทธิ์
 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานการพยาบาลผู้คลอด
 บริการรอคลอดและการประเมินแรกรับ
 งานบริการคลอดปกติ/ผิดปกติ
 การดูแลมารดา ทารกหลังคลอด 2 ชั่วโมง
 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 การบรรเทาอาการรบกวน
 การเฝูาระวังติดตามภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช
 บริการช่วยคลอดฉุกเฉิน
 การตรวจพิเศษทางสูตินรีเวช
 บริการตรวจหลังคลอด 7 วัน
 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานบริการพยาบาลฝากครรภ์
 การประเมินภาวะสุขภาพ
 การวินิจฉัยการพยาบาล
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การวางแผนการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล
การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
การดูแลต่อเนื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ
งานอนามัยแม่และเด็ก
โครงการ PHIM

งานการพยาบาลผ่าตัดและวิสัญญี
 บริการก่อนผ่าตัด
 เตรียมห้องผ่าตัด
 เตรียมเครื่องมือ
 การเยี่ยมและการเตรียมผู้ปุวย
 การวางแผนทาผ่าตัด/หัตถการร่วมกับแพทย์
 บริการระหว่างผ่าตัด
 ช่วยแพทย์ทาผ่าตัด/หัตถการ
 บริการให้ยาระงับความรู้สึก
 แก้ไขภาวะฉุกเฉินระหว่างผ่าตัด
 การบริการหลังผ่าตัด
 การบริการดูแลผู้ปุวยในห้องพักฟื้น
 การเยี่ยมหลังผ่าตัด
 การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 การบริการจัดการอาการรบกวน
 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย
งานหน่วยจ่ายกลาง
 ศูนย์บริการล้างเครื่องมือแพทย์
 จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือปราศจากเชื้อเพื่อสนับสนุนแก่หน่วยบริการอย่างเพียงพอ
 ตรวจสอบคุณภาพการทาให้ปราศจากเชื้อก่อนแจกจ่าไปยังหน่วยงาน
 บริการแลก/เปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หน่วยบริการ
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งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 กาหนดนโยบายการควบคุม ปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 เฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 สอบสวนโรคและปูองกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล/ชุมชน
 สรุปผลการวิเคราะห์การเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 เป็นแกนนาในการให้ความรู้และคาปรึกษาด้านการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
 พัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
งานซักฟอก (Out source) ควบคุมกากับ
 ให้บริการซัก อบ ผ้าทุกประเภท
 ซ่อมแซมดัดแปลงผ้าเพื่อการใช้งาน
 ควบคุมคุณภาพการซักอบให้ได้คุณภาพ
งานเครื่องมือแพทย์
 วางระบบการบารุงรักษาเชิงปูองกันและการสอบเทียบเครื่องมือ
 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา
 จัดทาแผนการจัดซื้อและจาหน่ายเครื่องมือร่วมกับหน่วยบริการ

คณะกรรมการชุดต่างๆของกลุ่มงานการพยาบาล คณะกรรมการกลุ่มงานการพยาบาล มีดังนี้
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล
ประธาน หัวหน้าพยาบาล
กรรมการ หัวหน้างาน/หอผู้ปุวย
เลขานุการ รองหัวหน้าพยาบาล
บทบาทหน้าที่
1. กาหนดนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่มงานการพยาบาล ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงพยาบาล โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม
2. กาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานการพยาบาลทั้งด้านบริหารจัดการ ด้านบริการและด้านวิชาการ
ให้สอดคล้องกับปรัชญาของกลุ่มการพยาบาล
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3. กาหนดคุณสมบัติของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ เช่น ผู้นาทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล
เทคนิค และเจ้าหน้าที่ระดับอื่น ๆ ให้เหมาะสม
4. กาหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทางการบริหารของผู้นาทีมการพยาบาลและพยาบาลทุกระดับเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
5. จัดระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ความดีความชอบประจาปีของบุคลากรในกลุ่มการพยาบาล
6. การจัดอัตรากาลังบุคลากรทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับภาระงานทุกหน่วยงานโดยให้มีบุคลากรหมุนเวียน
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถปรับ ลด-เพิ่มได้ตามปริมาณผู้ปุวยที่เหมาะสม
7. มีการควบคุม กากับการปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุ่มการพยาบาล ให้ปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม
จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
8. นิเทศติดตาม สนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สมาชิกในกลุ่มการพยาบาล และเป็นที่ปรึกษาแก่บุคลากรในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพคุณภาพ การปฏิบัติงาน ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ
9. สนับสนุนให้มีการทางานเป็นทีมในการดูแลรักษาผู้ปุวย
10. กาหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่มการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และกาหนดบทลงโทษ กรณีทาผิด
กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน และวินัยของข้าราชการ
11. จัดระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลให้ได้รับอย่างยุติธรรม
และเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
12. จัดทาแผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
13. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินการ เรื่องการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HA, QA และมีการพัฒนางาน
บริการอย่างต่อเนื่อง
14. จัดระบบการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการดูแลรักษาผู้ปุวยให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขและปูองกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มีการประชุมปรึกษาทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน
คณะกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประธาน นางนงค์เยาว์ คาโสภา
กรรมการ หัวหน้างานและตัวแทนพยาบาลจากทุกหน่วยงาน
เลขานุการ นางสุพรรณ ทองมนต์
บทบาทหน้าที่
1. กาหนดนโยบาย กลวิธี แนวทางการดาเนินงานด้านการให้การบริการแก่ผู้มารับบริการให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
2. พัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ประชุมร่วมในการประชุม คณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้ง
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คณะกรรมการวิชาการ
ประธาน นางนงค์เยาว์ คาโสภา
กรรมการ ตัวแทนพยาบาลจากทุกหน่วยงาน
เลขานุการ นางศนิชา แซ่อึ้ง
บทบาทหน้าที่
1. จัดทา/ ทบทวน คู่มือ / มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล
2. จัดหาอุปกรณ์การศึกษา คู่มือ ตารา เอกสารทางวิชาการ สาหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย หรือนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรเขียนบทความทางวิชาการ
5. สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้ทางการ
พยาบาลและด้านสุขภาพ
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
การศึกษาเพื่อการจัดฝึกอบรมในภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆโดยให้การต้อนรับอานายความสะดวกแก่
นักศึกษาทุกหลักสูตร และผู้มาฝึกอบรม หรือมาขอชมกิจการ / ศึกษาดูงาน
7. วางแผน พัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรพยาบาลไปอบรม ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน ในส่วนที่ขาด และรับรู้ความรู้
นโยบายใหม่ ๆ
8. จัดปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุ และย้ายมาปฏิบัติงานใหม่
9. ดาเนินการประเมินสมรรถนะและ การปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลทุกระดับ
คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล
ประธาน นางนงค์เยาว์ คาโสภา
กรรมการ ตัวแทนจากหน่วยงาน
เลขานุการ นางศนิชา แซ่อึ้ง
บทบาทหน้าที่
1. ออกแบบระบบเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางการพยาบาลอย่างครอบคลุม
2. ส่งเสริม/พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลทางการพยาบาล
3. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการพยาบาลทุกชนิดมาเพื่อใช้พัฒนาระบบบริหาร/บริการทางการพยาบาล
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ประธาน นางสุพรรณ องมนต์
กรรมการ ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
เลขานุการ นางวิยะดา ศรีภักดิ์
บทบาทหน้าที่
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1. ออกแบบระบบการเฝูาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
2. นิเทศบุคลากรทางการพยาบาลให้สามารถทาการเฝูาระวังการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้
ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ปลอดภัย
3. ประเมินผลการเฝูาระวังการติดเชื้อเพื่อรายงานต่อกลุ่มงานการพยาบาลและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน นางวราภรณ์ ไพรบึง
กรรมการ ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพจากทุกหน่วยงาน
เลขานุการ นางศนิชา แซ่อึ้ง
บทบาทหน้าที่
1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การค้นหา การประเมิน การรายงานและการแก้ไข/ปูองกันการเกิดความ
เสี่ยงในหน่วยงาน
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเห็นภาพรวมความเสี่ยงในหน่วยงาน
3. เป็นแกนนาในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน
4. ทบทวนอุบัติการณ์เพื่อกาหนดแนวทางการปูองกันและเฝูาระวังการเกิดอุบัติการณ์ซ้า
คณะกรรมการเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์และความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
ประธาน นส.ชนิดา นวรัตนากร
กรรมการ ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
เลขานุการ นางดลชนก พิทยาพล
บทบาทหน้าที่
1. ออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการบริการของแต่ละหน่วยงาน
2. สารวจความพอเพียงเพื่อการวางแผนการจัดซื้อเครื่องมือให้เพียงพอกับความต้องการใช้
3. จัดระบบการสอบเทียบและบารุงรักษาเชิงปูองกันให้พร้อมใช้ตลอดเวลา
4. จัดทาทะเบียนเครื่องมือประจาหน่วยงาน
5. ประเมินผลระบบการจัดการเครื่องมือและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารจัดการบุคลากรทางการพยาบาล
ประธาน นางนงค์เยาว์ คาโสภา
กรรมการ ตัวแทนจากหน่วยงาน
เลขานุการ นางสุพรรณ ทองมนต์
บทบาทหน้าที่
1. วางแผนด้านอัตรากาลังของกลุ่มงานการ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในระดับที่กลุ่มงานการต้องการ
3. สารวจส่วนขาดของบุคลกรเพื่อการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม
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คณะกรรมการคุณธรรมและจริยธรรม
ประธาน นางสุพรรณ ทองมนต์
กรรมการ พยาบาลวิชาชีพตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
เลขานุการ นส.แสงจันทร์ เบ็ญมาศ
บทบาทหน้าที่
1.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ ลดอัตราความไม่พึงพอใจในการรับบริการ
2.กาหนดแนวทางการจัดการข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนของกลุ่มการพยาบาล
3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ยกย่องการทาความดีของบุคลากร

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ประธาน นางนงค์เยาว์ คาโสภา
กรรมการ ตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
เลขานุการ นางศนิชา แซ่อึ้ง
บทบาทหน้าที่
1. จัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาล
2. ประสานแผนการพัฒนาลงสู่ทุกหน่วยงาน
3. ดาเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผลการพัฒนา โดยการประเมินตนเอง การตรวจสอบภายใน
4. แกนนาในการขอประเมินเพื่อรับรองคุณภาพจากกลุ่มงานการภายนอก
นโยบายกลุ่มงานการพยาบาล
นโยบายด้านการบริหารงาน
- บริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีตัวชี้วัดที่ตอบสนองนโยบายพัฒนาโรงพยาบาล/ กลุ่มงานการ
และปัญหาท้องที่เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
- การประเมินผลการปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้
นโยบายด้านบุคลากร
- บุคลากรทางการพยาบาลในแต่ละระดับได้รับการประเมินสมรรถนะ (ทั้ง Core &
Specific competency) และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีบุคลากรพยาบาลเพียงพอ เหมาะสมกับภาระงานตามเกณฑ์ Full Time Equivalence
- สร้างเสริมพลังอานาจบุคลากรและบรรยากาศการทางานในแต่ละหน่วยงานให้เอื้อต่อการทางานเพื่อให้
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
- ส่งเสริมการเรียนรู้ กระตุ้นให้บุคลากรทางการพยาบาลได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าหา
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ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนามาพัฒนาในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการปฏิบัติที่ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และคานึงถึงสิทธิผู้ปุวย
นโยบายด้านผู้รับบริการ
- การบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
- ใช้กระบวนการพยาบาลเป็นหลักในการให้บริการพยาบาล
- ให้การบริการพยาบาลแบบองค์รวมผสมผสาน ครอบคลุมการดูแลทั้ง 4 มิติ ยึด
ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง และให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง
- ให้บริการตามสิทธิที่ผู้ปุวยพึงได้รับ
- มีการเฝูาระวังความเสี่ยงทุกขั้นตอนการให้บริการ ทั้งความเสี่ยงด้านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไป
- ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พิทักษ์สิทธิ์ผู้ปุวย
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงานมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับบริการของผู้ปุวยทุกประเภทตามแนวทาง Healing
Environment
- การดาเนินงานตามแนวทาง Healthy Work Place
- ดาเนินการกิจกรรม 5ส
การพรรณนาลักษณะงานบุคลากรกลุ่มการพยาบาล
แบบพรรณนาลักษณะงานของหัวหน้าพยาบาล
ตาแหน่ง
หัวหน้าพยาบาล
ผู้บังคับบัญชา ผู้อานวยการโรงพยาบาล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีทางการพยาบาลขึ้นไป และผ่านการอบรมเฉพาะทางการบริหารทางการพยาบาล
เวลาปฏิบัติงาน 8.00-16.00 น.
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
การบริหารหน่วยงาน จัดระบบงาน จัดทาแผนพัฒนางาน พัฒนาเจ้าหน้าที่ ประสานงาน วางระบบประเมิน
และพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล นิเทศ ติดตาม
สนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์
รวมได้อย่างมีคุณภาพ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนามาวางแผนพัฒนางาน บุคลากรตามส่วนขาด
ทั้งนี้แบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
 ด้านบริหาร
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การบริหารงานภายในกลุ่มการพยาบาลเพื่อให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้มารับบริการทั้งผู้ปุวย
นอก ผู้ปุวยใน ผู้ปุวยในชุมชน โดยให้บริการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน รักษาและ
ฟื้นฟูสมรถภาพ โดยการดาเนินการดังนี้
 กาหนดนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของกลุ่มการพยาบาลและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับในกลุ่มการพยาบาล จัดทาโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนทั้งสาย
บังคับบัญชาและสายประสานงาน
 วางแผนการสรรหา การจัดอัตรากาลังบุคลากรในกลุ่มการพยาบาลให้สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มงานการในการบริการผู้ปุวย
รวมถึงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าเวรที่
เหมาะสม
 จัดทาแผนงบประมาณในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนงานที่กาหนดไว้
 วางแผนกาหนดมาตรฐาน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องนอน เสื้อผ้าทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน
 จัดทาระบบการจัดการในหน่วยงาน กฎ ระเบียบต่างๆ การมอบหมาย การสั่งการ การควบคุมกากับ
งานและการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่คาดหวัง
 เป็นผู้นาทีมบุคลากรการพยาบาล ได้แก่ หัวหน้างาน เวรตรวจการ ตรวจเยี่ยมนิเทศการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับเพื่อประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยตรวจเยี่ยม รับแจ้ง(ทราบ)ปัญหาจากข้อมูลเวรตรวจการ จากข้อ
ร้องเรียน การแจ้งในที่ประชุม อีกทั้งข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของบุคลากร
พยาบาล นามาวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ เร่งด่วน รุนแรงของปัญหา แนะนา แก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนในการให้บริการพยาบาล เทคนิคการให้บริการ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
รวมถึงสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ครบถ้วน สะอาด และปลอดภัย
 รับทราบรายงานเหตุการณ์จากผู้ตรวจการในเวรนอกเวลาราชการ พิจารณาวิเคราะห์ปัญหา และ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบทุกระดับให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตลอดจน
บันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติการปฏิบัติงาน ทาการบันทึกเสนอรายงานทางราชการ รับหนังสือ
เวียนหนังสือให้หน่วยงาน/บุคลากรในความรับผิดชอบรับทราบและปฏิบัติ
 เป็นที่ปรึกษา สอน ให้คาแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งปัญหาราชการ ปัญหาส่วนตัว ปัญหาด้าน
การบริหาร บริการและวิชาการ
 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อรับทราบนโยบายของโรงพยาบาล รวมทั้งร่วม
กาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงานของโรงพยาบาล ให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขของโรงพยาบาล
 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่มการพยาบาล สนับสนุนและแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ
เพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบ
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 ประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลโดยจัดให้มีคู่มือประสานงานของกลุ่ม
งานการพยาบาล
 ร่วมกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรระดับต่างๆ ร่วมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
แก่บุคลากรทุกระดับ
 เป็นประธานในการพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
และร่วมเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์และระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง และการสอบสวนลงโทษ
 กาหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบการลา การแลกเปลี่ยนเวร
การลงเวลาปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ การพักเวร และระเบียบการแต่งกายของบุคลากรทุก
ระดับ
 นิเทศ ให้การปรึกษาด้านการพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเครือข่าย
 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 ด้านบริการ
กาหนดระบบการให้บริการพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการ จัดให้มีบริการพยาบาล 24 ชั่วโมง ใน
เรื่องดังนี้
2.1 มีการวางแผนการพยาบาลเพื่อสนองความต้องการของผู้ปุวยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม โดยการใช้กระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอนเป็นเครื่องมือ ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา นามา
วางแผนการพยาบาล พัฒนาเทคนิค/ระบบการบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล
2.2 ดูแลผู้ปุวย ญาติ และประชาชนผู้ใช้บริการที่มารับบริการ ที่มารับบริการหรือมา
ติดต่อสอบถามให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ชี้แจง แนะนาในกรณีมีปัญหารุนแรง
2.3 จัดให้มีบริการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการคัดกรองผู้ใช้บริการ
2.4 ให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
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 กากับให้การปฏิบัติการพยาบาลทุกประเภทเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.11 ดูแล ปูองกัน รักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
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2.12 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
2.13 ให้บริการหน่วยบริการพยาบาลเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพิเศษ
2.14 วิเคราะห์งานบริการทุกงานตามแบบวิเคราะห์งาน สรุปผลการวิเคราะห์งาน สรุปผลการวิเคราะห์
และแนวทางการพัฒนาต่อ
2.15 ประเมินงานด้านคุณภาพการพยาบาลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสานักการพยาบาลและ
สภาการพยาบาล
2.16 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 ด้านวิชาการ
 จัดทาคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
 จัดหาอุปกรณ์ การศึกษา ตารา เอกสารทางวิชาการสาหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย หรือนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเขียนผลงานทางวิชาการ
 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการด้านการพยาบาล
 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ตลอดจนประสานงานการฝึกอบรม
ในภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ผู้
มาฝึกอบรมหรือมาขอชมกิจการ/ศึกษาดูงาน
 ด้านการพัฒนาบุคลากร
 ภายในโรงพยาบาล วางแผน มอบหมายและดาเนินงานด้านบริหาร/พัฒนาบุคลากรดังนี้
 ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกระดับตลอดจนทาทะเบียนประวัติประจาตัวและบันทึกประวัติ (กพ.7)
 พิจารณาการรับสมัคร คัดเลือก รับย้าย รับโอน แต่งตั้ง ขอย้าย ขอโอน ลาออก ของนักเรียนทุน
และเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆในความรับผิดชอบ
 ออกแบบการสารวจ ประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามส่วนขาดโดย
การสอนงาน ไปอบรมเพิ่มพูนทักษะ หรือศึกษาดูงาน
 ขอทุน/ขออนุมัติเพื่อการอบรมเฉพาะสาขา การศึกษาต่อ การคัดเลือกส่งไปศึกษา ขออนุมัติและ
ดาเนินการรายงานผลการศึกษาเมื่อสาเร็จ
 ดาเนินการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบและจัดทากฎ
ระเบียบต่างๆภายใน
หน่วยงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย
ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ/
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายในการสนับสนุนการพัฒนาการบริการพยาบาล บริการด้านวิชาการ โดย
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการนิเทศ ติดตามประเมินผล และการร่วมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 มีคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพตามที่กาหนด
 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 10 ปี
 มีประสบการณ์การบริหารการพยาบาลในตาแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล หรือผ่านการคัดเลือกจากบุคลากรใน
กลุ่มการพยาบาล
 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการโรงพยาบาล
 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลตามมาตรฐานที่สภาการพยาบาลกาหนดหรือ
ปริญญาโททางการพยาบาล
 มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ อดทน ขยันและยุติธรรม
 มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นาสูง
 เป็นผู้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองทุกประเภทเพื่อทราบทิศทางการบริหาร
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
 เป็นผู้นาในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
แผนการปฏิบัติงานประจาวันของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลไพรบึง
08.00-08.30น. รับรายงานเหตุการณ์เวรนอกเวลาราชการที่ผ่านมา
08.30-10.30น. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานทุกหน่วยงาน รวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อ
รายงานต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล
10.30-12.00น. พิจารณาลงนามหนังสือราชการเสนอหนังสือราชการต่างๆ
ดาเนินงานเร่งด่วนต่างๆ รับนโยบาย การประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆและดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ปัญหาเร่งด่วน
ของกลุ่มการพยาบาล
13.00-16.00น. งานต่างๆของกลุ่มการพยาบาลการประชุมปรึกษางานกับ
คณะกรรมการชุดต่างๆของกลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน
การ Conference case ประจาเดือน คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตามแผนประจาปี

โรงพยาบาล

แบบพรรณนาลักษณะงานผู้ตรวจการพยาบาล
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ตรวจการพยาบาล
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าพยาบาล
เวลาปฏิบัติงาน เวรเช้า 08.00-16.00น.
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เวรบ่าย 16.00-24.00น.
เวรดึก 24.00-08.00น.
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้าพยาบาลเพื่อบริหารจัดการนอกเวลาราชการ โดยกากับดูแลให้ผู้ปุวย
ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ นิเทศการปฏิบัติงานของบุคลกรทางการพยาบาลทุก
ระดับ ทุกหอผู้ปุวย/หน่วยงาน เป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มการพยาบาลกับหน่วยงานอื่นๆและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในเวร ทั้งที่เป็นปัญหาของผู้ปุวย ญาติ บุคลากรทุกระดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 รับเวรจากผู้ตรวจการก่อนหน้า เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนรับเวร ตรวจเช็คสถิติผู้รับบริการของแต่
ละหน่วยงาน สภาพปัญหาทั่วไปของหน่วยงาน อัตรากาลังและระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่บุคลากร
ทางการพยาบาล
 แก้ปัญหาความเสี่ยง การจัดอัตรากาลังทดแทนในเวรหรือหน่วยงานที่มีภาระงานล้นมือ
 ให้การปรึกษา/ร่วมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆกับหัวหน้าเวร
 แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการบริการพยาบาลแก่ผู้ปุวย
 ดูแลบุคลากรทางการพยาบาลทางด้านวินัย พฤติกรรมบริการ จริยธรรม คุณธรรมและจรรณยาบรรณ
วิชาชีพ
 ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรและพยาบาลทุกระดับในกลุ่มการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตรวจเยี่ยมหอผู้ปุวย หน่วยงานพร้อมกับหัวหน้าเวร
 ให้การช่วยเหลือและร่วมวางแผนการให้บริการในหอผู้ปุวยหรือหน่วยงานที่มีผู้ปุวยมาก
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือปัญหาที่ไม่สามารถติดสินใจได้ด้วยตนเองรายงานให้หัวหน้าพยาบาล
ทราบ เพราะอาจต้องรายงานรายงานผู้อานวยการโรงพยาบาลทราบเพื่อขอคาปรึกษา หรือการตัดสินครั้ง
ขั้นสุดท้าย
 ควบคุมดูแลให้บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ ให้การพยาบาลที่ถูกต้องแก่ผู้ปุวย กากับตรวจตราให้
พยาบาลให้ความสนใจ และดูแลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด
 ดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อมของหอผู้ปุวยและหน่วยงานต่างๆ
 เขียนรายงานข้อมูล เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในบันทึกเวรตรวจการ เพื่อนาเข้าแก้ปัญหาเชิงระบบ
ต่อไป
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 หัวหน้าพยาบาล
 หัวหน้าหอผู้ปุวย/หน่วยงานที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
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 พยาบาลอาวุโส เคยเป็นหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย
 ผู้ที่หัวหน้าพยาบาลแต่งตั้ง (มีความชานาญในการพยาบาลเฉพาะทาง)
แบบพรรณนาลักษณะงานของหัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย
ตาแหน่ง
หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าพยาบาล
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการพยาบาลขึ้นไป
เวลาปฏิบัติงาน 8.00-16.00น.
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
วางแผนภายในงาน/หอผู้ปุวย วางแผนการพยาบาล มอบหมายงาน นิเทศงาน ประเมินคุณภาพการ
พยาบาล ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรในงาน/หอผู้ปุวย ทุกระดับ บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์
ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนเครื่องใช้ประเภทต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ให้ความร่วมมือกับงานด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นๆให้การดูแลเกี่ยวกับการ
ฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน หน้าที่หลักของหัวหน้างานมีดังนี้
 ด้านการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ
 รับนโยบายจากหัวหน้าพยาบาลนามาสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้และร่วมกันวางแผนการ
ปฏิบัติเพื่อตอบสนองนโยบาย
 กาหนดนโยบายในงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มการพยาบาล
 วางแผนติดตามการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาและร่วมแก้ปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
มอบหมายงานให้แก่หัวหน้าทีมตามความรู้ความสามารถ
 ติดตามวิเคราะห์ตัวชี้วัดของหน่วยงาน พัฒนาปรับปรุงให้ได้ตามเปูาหมายที่กาหนด
 ประเมินและวางแผนอัตรากาลังรายเดือน/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 แบ่งเป็นฉุกเฉินกับปกติทั่วไป
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ตรวจเยี่ยมผู้ปุวยร่วมกับหัวหน้าทีมและสมาทีมอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมในการประชุมปรึกษาก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
จัดและควบคุมให้แผนการพยาบาลสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์
ดูแลให้สมาชิกปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ช่วยเหลือหัวหน้าทีมในการประเมินความต้องการของผู้ปุวย
ร่วมวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ปุวยแต่ละวัน
ร่วมในการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานภายในทีมกับหัวหน้าทีม เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข
 ประสานงานกับบุคลากรในทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพ
 เป็นที่ปรึกษา สอนและให้คาแนะนาแก่ผู้ปุวยและญาติ ตลอดจนสมาชิกเกี่ยวกับแผนการ
รักษาพยาบาล
1.10 ประชุมปรึกษากับบุคลากรในงาน หอผู้ปุวย เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ
1.11 ควบคุมดูแล อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมในงาน/หอผู้ปุวยให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
จากอุบัติเหตุต่างๆ
1.12 ดูแลวางระบบการบริหารเครื่องมือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ยา เสื้อผ้าที่จาเป็นในการ
รักษาพยาบาลผู้ปุวยให้มีใช้อย่างเพียงพอ ตลอดจนจัดทาบัญชีรายการเพื่อควบคุมการใช้อย่างประหยัด
1.13 ประเมินผลและพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในหน่วยงานประจาปีด้วยความ
เหมาะสมและยุติธรรม
1.14 เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่บุคลากรในหน่วยงาน
1.15 ดูแลให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับสวัสดิการต่างๆตามสิทธิ์
1.16 ร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ ตรวจนับและเบิกจ่ายและเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
และกลุ่มการพยาบาล
1.17 ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างาน/หอผู้ปุวยต่างๆ
เพื่อรับทราบนโยบาย การเสนอผลงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
1.18 เป็นผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ
1.19 ทาแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนางาน/สิ่งแวดล้อม แผนอัตรากาลัง แผนพัฒนา
บุคลากร แผนงบประมาณ
1.20 กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ
1.21 ควบคุมดูแลให้ให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.22 จัดระบบการควบคุมการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.23 ประเมินผลคุณภาพการบริการพยาบาล /สารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ
1.24 รวบรวมข้อมูล สถิติตลอดจนนาเสนอผลการดาเนินงานและการแก้ไขปรับปรุงงาน
1.25 กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาคุณภาพงานอย่างส่าเสมอ
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1.26เป็นผู้นาทีมการทบทวนอุบัติการณ์ต่างๆที่มีโอกาสเกิดหรือเกิดขึ้นในหน่วยงานเพื่อหาแนวทาง
ปูองกันและแก้ปัญหานั้นๆ
1.27 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 ด้านบริการ ตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละแผนก
 ร่วมให้บริการพยาบาลผู้ปุวย/ผู้ใช้บริการ กรณีเกินความสามารถของบุคลากรในทีมหรือภาระงาน
เกิน
 จัดทาบันทึกรายงานต่างๆทางการพยาบาลให้ถูกต้องเชื่อถือได้ พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมให้
บันทึกอย่างครบถ้วนโดยใช้กระบวนการพยาบาล
 ประเมินผู้ปุวยตามลาดับความรุนแรงของโรคเพื่อให้การพยาบาลผู้ปุวยได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามการแบ่งประเภทผู้ปุวย
 รับ-ส่งเวรและวางแผนการพยาบาลในหน่วยงานกับทีมการพยาบาล ตั้งแต่แรกรับจนจาหน่าย
อย่างต่อเนื่อง
 ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์และการบริหารจัดการยาให้ผู้ปุวยได้อย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานการบริหารยา การสังเกตอาการหลังการใช้ยาตามมาตรฐานการบริหารยาทุก
ประเภท เช่น ยาความเสี่ยงสูง
 ประเมินคุณภาพของบริการในหน่วยงานร่วมกับพยาบาล/ผู้ชานาญเฉพาะทาง/เวรตรวจการ
พยาบาล
 ให้ความรู้ ข้อมูลเรื่องโรค การปฏิบัติตัว สอน สาธิตการดูแล การปฏิบัติตัว การรับประทานยา/
อาหาร การสังเกตอาการผิดปกติ การมาตรวจตามนัด
 เฝูาระวัง ควบคุม ปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ปุวย เช่น การติดเชื้อในโรงพยาบาล การเกิด
แผลกดทับ
 ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล
บันทึกทางการพยาบาลและส่งต่อข้อมูลให้ทีมได้
ถูกต้อง
2.10งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 ด้านวิชาการ
 จัดทามาตรฐานการพยาบาล/คู่มือปฏิบัติการพยาบาลของหน่วยงาน
 ร่วมจัดทาแบบประเมินความรู้ ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน
 ร่วมกับเวรตรวจการ หัวหน้าพยาบาล ในการปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลให้เหมาะสม
 กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งอบรมภายใน ภายนอก รวมทั้งจัดให้มี
การเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ เช่น จัดทาบอร์ดวิชาการ
 ประสานผู้เกี่ยวข้องในการส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าศึกษาอบรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นกรรมการกลุ่มการพยาบาลเมื่อ
ได้รับการคัดเลือก
 ให้ความร่วมมือในการทาวิจัย สนับสนุนให้มีการทาวิจัย ตลอดจนการนาผลวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาระบบการบริการ
 เป็นที่ปรึกษาและประสานงานของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆที่มาฝึกปฏิบัติงาน
 จัดหาแผ่นพับ เอกสารเกี่ยวกับความรู้ การปฏิบัติตัว การปูองกัน การฟื้นฟูสภาพเกี่ยวกับโรค
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ปุวยและญาติใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเอง/ญาติ
3.10 เสริมพลังอานาจแก่ผู้รับบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม
3.11 จัดหาเอกสาร ตารา วิชาการต่างๆของหน่วยงานไว้ประจาหอผู้ปุวย/หน่วยงาน
 การจัดการบุคลากร
 บริหารและจัดสรรกาลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
 กาหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และลักษณะงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 ติดตาม นิเทศ สอนงานเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรตามส่วน
ขาดอย่างเหมาะสม รวมถึงการบันทึกทางการพยาบาลให้เป็นไปตามาตรฐานวิชาชีพและนโยบาย
กลุ่มงานการ
 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 วางแผนอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริการพยาบาลรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปและผู้มาศึกษาดูงาน
 สนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยมาใช้
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกระดับ
 จัดทาและวิเคราะห์งาน บุคลากร และความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อนาผลการวิเคราะห์มาใช้
ในการพัฒนางาน
4.10ให้คาปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งจัดให้มีการฝึกปฏิบัติเป็นหัวหน้าทีม /
ผู้นาทางการพยาบาลหมุนเวียนกันโดยใช้หลักการครูพี่เลี้ยง
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 มีคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพตามที่กาหนดไว้
 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลในสาขานั้นมาอย่างน้อย 5 ปี
 ผ่านการประเมินจากผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการบริหารการพยาบาลหรือผ่านการคัดเลือกจากบุคลากร
ในกลุ่มการพยาบาล
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 ผ่านประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมจัดทาแผนนิเทศของหอผู้ปุวย จัดประชุมวิชาการหรือโครงการ
ฝึกอบรม(ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)
 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและยอมรับการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ
 ผ่านความเห็นชอบและได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการ
 มีคุณลักษณะเป็นผู้นาที่ดี
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ,มีคุณธรรม และยุติธรรม
 เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
แผนการปฏิบัติงานประจาวันของหัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลไพรบึง
07.45-08.30น. Quick round ผู้รับบริการ สถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน รับรายงาน
ผู้ปุวย และความเสี่ยงต่างๆจากเวรดึก มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ และ
วางแผนแก้ปัญหาประจาวัน
08.30-08.50น. Pre-conference กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนปัญหา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ร่วมกันวางแผนแก้ไขความ
เสี่ยง และวางแผนการให้การพยาบาลแก่ผู้ปุวยแต่ละราย
8.50-12.00น.
ตรวจเยี่ยมผู้รับบริการพร้อมกับแพทย์ ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับการรักษาพยาบาล
หัตถการตามแผนการรักษา การตรวจสอบความสมบูรณ์ของบันทึกทางการ
พยาบาลติดตามนิเทศให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้ ควบคุมกากับให้ผู้ปุวยได้รับยาและอาหารตาม
แผนการรักษา
13.00-16.00น. ดูแลความสุขสบายของผู้ปุวย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ประเมินอาการ
อาการแสดงของผู้ปุวยเพื่อการวางแผนการพยาบาลต่อเนื่อง Post
conference ร่วมกับทีมการพยาบาล รวมทั้งการวางแผนด้านวัสดุครุภัณฑ์ใน
หน่วยงานประจาวัน/สัปดาห์/เดือน เพื่อความเพียงพอ พร้อมใช้ในการให้บริการ และ
ประชุมร่วมกับทีมบริหารการ
พยาบาลตาม วัน เวลา ที่กาหนด
แบบพรรณนาลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ
ชื่อตาแหน่ง พยาบาลประจาการ
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
 ปฏิบัติงานในหน้าที่เวรประจาการเวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก
 ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าเวร และหัวหน้าทีมการพยาบาล
 ให้การพยาบาลตามความต้องการของผู้ปุวยและญาติ หรือผู้ใช้บริการโดยใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ
 นิเทศงานแก่สมาชิกในเวร หรือทีมการพยาบาล นักศึกษาผู้ฝึกปฏิบัติงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
 รับนโยบายจากหัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย และนาไปประสานต่อเพื่อวางแผนสู่การปฏิบัติ
 ประเมินอาการผู้ปุวยโดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจวัดชีพจร ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ
การวินิจฉัยทางการแพทย์ แล้วนามากาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
 กาหนด/วางแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปุวยและญาติครอบคลุมในองค์รวม
 เป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล หรือหัวหน้าเวร มอบหมายงานแก่สมาชิกในทีมที่รับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถ
 ช่วยเหลือทีมในการรับและจาหน่ายผู้ปุวยรวมถึงการตรวจเยี่ยมผู้ปุวยร่วมกับทีม
 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานที่กาหนด
 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรระดับรองร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน เป็น
ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของทีม
 บันทึกอาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินอาการและให้การพยาบาลได้
ถูกต้องทันการณ์
 บันทึกอาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการพยาบาล
 มีความฉับไวในการประเมิน และช่วยเหลือผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
 อานวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมอาการ และการให้การรักษาของแพทย์
 รับคาสั่งการรักษาตามความเหมาะสม ความเร่งด่วน และมอบหมายให้สมาชิกทีมทราบและนาไป
ปฏิบัติการกับผู้ปุวยอย่างครบถ้วน
 ให้คาแนะนาแก่ผู้ปุวยและญาติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งคาแนะนาในการปฏิบัติตัวในโรคหรือ
อาการที่เป็นอยู่ทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน
 ดูแลอานวยความสะดวกในการเยี่ยมของญาติและความเป็นอยู่ของผู้ปุวยขณะพักในโรงพยาบาล ได้แก่
การนอนหลับ การได้รับอาหารอย่างเพียงพอ และความสุขสบายอื่นๆ
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 ให้คาแนะนาแก่บุคลากรทีมสุขภาพในการปฏิบัติงาน
 ดูแลจัดอาคารสถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 ร่วมกับหัวหน้างานในการดูแล ติดตามและตรวจสอบ จัดอาคาร สถานที่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก
ผู้รับบริการปลอดภัย
 ร่วมกับหัวหน้างานในการดูแลติดตาม จัดเตรียม จัดเก็บ และร่วมบารุงรักษาอุปกรณ์ เรื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ ให้มีใช้อย่างเพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทันที ตลอดจนมีการจัดเก็บ ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
 ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในเวร และเฝูาระวังความเสี่ยงในทุกด้าน พร้อมให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
 เป็นผู้นาทากิจกรรมการพยาบาลในทีม ได้แก่ การรับส่งเวร การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล(PrePost-Conference) การตรวจเยี่ยมผู้ปุวย การศึกษาผู้ปุวยรายกรณี และการประชุมวิชาการในหน่วยงาน
 สรุป รวบรวมระเบียน รายงานประจาวัน เช่น ยอดผู้ปุวย Productivity, Med error และรายงาน
อุบัติการณ์
 ประสานงานกับทีมสุขภาพทั้งในและนอกหน่วยงาน ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย
นามารายงานแพทย์ตามความเหมาะสม
 ร่วมพัฒนาปรับปรุงระบบงานบริการพยาบาลของหน่วยงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการให้ได้
ตามเปูาหมายของหน่วยงาน
 ร่วมประชุมวิชาการทั้งภายในและนอกหน่วยงาน
 ประชุมร่วมกับหัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้างานและบุคลากรภายในหอผู้ปุวยเพื่อหาแนวทางพัฒนางานให้
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับรอง
 เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
 ร่วมจัดประสบการณ์ในการศึกษาพยาบาลแก่นักศึกษา
 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 มีคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพตามกาหนด
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งเวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก
 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีคุณธรรม
 พัฒนาปรับปรุงตนเอง และวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาใช้บริการ
 เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
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แผนการปฏิบัติงานประจาวันของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลไพรบึง
กรณีเป็นหัวหน้าเวร(In charge)
 ขึ้นรับเวรก่อนเวลา 15 นาที ลงเวลาขึ้นปฏิบัติงาน
 สารวจจานวนผู้ปุวยตรวจความเรียบร้อยทั่วๆไปของผู้ปุวย ความเรียบร้อยของบันทึกทางการพยาบาล
 ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วๆไปในหอผู้ปุวย ดูอาคารสถานที่ ความสะอาดของห้องน้า ห้องส้วม
 รับเวร 08.00น. เยี่ยมตรวจผูป้ ุวยร่วมกับผู้ส่งเวร
 มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ร่วมประชุมปรึกษาหารือก่อนการปฏิบัติงาน ร่วม round พร้อมกับ
แพทย์
 รับแผนการรักษาของแพทย์ พร้อมทั้งเบิกยาสาหรับผู้ปุวย
 ทา mid round ร่วมกับทีมการพยาบาล 13.30-14.00 น.
 นิเทศติดตามประเมินผลดูความเรียบร้อยทั่วไป และผลการพยาบาลที่ผ่านมาในช่วงเช้า ซักถามปัญหา
และให้ข้อเสนอแนะ
 ให้การพยาบาลผู้ใช้บริการหรือให้คาแนะนาผู้ใช้บริการที่มีอาการหนักหรือมีปัญหาซับซ้อน
 ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที
 ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วๆไปภายในหอผู้ปุวย ดูอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม เยี่ยมตรวจผู้ปุวย ตรวจดู
การเขียนบันทึกรายงานต่างๆ ตรวจดูการเขียนบันทึกรายงานต่างๆ ตรวจดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ
 ประชุมปรึกษาหารือหลังการปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมการพยาบาล
 ตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆไปก่อนส่งเวร
 ส่งเวร/ความเสี่ยงและอาการผู้ปุวยที่ต้องเฝูาระวังต่อให้เวรต่อไป เยี่ยมตรวจผู้ปุวยร่วมกับผู้มารับเวร
 จัดการมอบหมายงานให้เวรต่อไป
กรณีเป็นหัวหน้าทีม (Team Leader)
 ขึ้นรับเวรก่อน 15 นาที ลงเวลาปฏิบัติงาน
 Quick round ผู้ใช้บริการในทีมที่รับผิดชอบ โดยตรวจดูความเรียบร้อยภายในทีม เยี่ยมตรวจสถานที่
สภาพผู้ใช้บริการทุกคนทุกคนในทีม บันทึกรายงานต่างๆ
 รับเวรเวลา 8.00น. เยี่ยมตรวจผู้ใช้บริการร่วมกับผู้ส่งเวร
 ฟังมอบหมายงานจากหัวหน้าเวร
 นาทีมประชุมปรึกษาหารือก่อนปฏิบัติงาน มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมทราบรายละเอียดการ
ปฏิบัติต่างๆให้ถูกต้อง
 เยี่ยมตรวจร่วมกับแพทย์ และมอบหมายงานให้แก่สมาชิกทีมที่รับผิดชอบ ผู้ให้บริการที่มีแผนการรักษา
ใหม่
28










ทา mid round ร่วมกับหัวหน้าเวร
ให้การพยาบาลผู้ใช้บริการที่มีอาการหนักและปัญหาซับซ้อนภายในทีม
ดูผลให้ผู้รับบริการในทีมได้รับการดูแลตามแผนการรักษาอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง
ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทีม
รับผิดชอบในหน้าที่ในหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย
เขียนบันทึกรายงานต่างๆและวางแผนการพยาบาลในบันทึกทางการพยาบาลของผู้ปุวยที่รับผิดชอบ
ร่วมปรึกษาหารือหลังปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม
ตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆไปก่อนลงเวร

กรณีเป็นสมาชิกทีม
 ขึ้นรับเวรก่อน 15 นาที ลงชื่อปฏิบัติงาน
 Quick round ตรวจดูสภาพผู้ใช้บริการ สิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการและบันทึกรายงาน
 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ประจารถฉุกเฉิน
 รับเวรเวลา 8.00น. ตรวจเยี่ยมผู้ใช้บริการร่วมกับผู้ส่งเวร
 ฟัง/รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมหรือหัวหน้าเวร
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือก่อนการปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม นาแผนการพยาบาลและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายไปปฏิบัติ
 รับผิดชอบการทาความสะอาดร่างกายผู้ปุวยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน treatment ของผู้รับบริการที่
รับผิดชอบ
 เขียนรายงานอาการของผู้ปุวยและลงบันทึกต่างๆ
 ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับแผนการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
 ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทีม
 รับผิดชอบในหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 เขียนบันทึกรายงานต่างๆและวางแผนการพยาบาลในบันทึกทางการพยาบาลของผู้ปุวยที่ได้รับมอบหมาย
 ร่วมปรึกษาหารือหลังปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม
 ตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆไปก่อนลงเวร
แบบพรรณนาลักษณะงานของเจ้าพนักงานเวชกรฉุกเฉิน
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกรฉุกเฉิน/พยาบาลเทคนิค
ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าหอผู้ปุวย/หัวหน้างาน
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน/ประกาศนียบัตรพยาบาลระดับต้นและผดุงครรภ์
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เวลาปฏิบัติงาน

ชั้นสอง
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 ทาหัตถการต่างๆภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ
 ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ปุวย
 ช่วยดูแลในการเก็บสิ่งส่งตรวจต่างๆให้ครบถ้วน
 ช่วยรับ/จาหน่ายผู้ปุวย ตลอดจนการรับและส่งผู้ปุวยไปแผนกอื่นๆ เช่น รังสี ผ่าตัด เป็นต้น
 ทาความสะอาดและจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนการจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องนอน
และเสื้อผ้า
 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของผู้ปุวย
 ให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและญาติ
 ร่วมทากิจกรรมวิชาการของหน่วยงาน ประชุมปรึกษาก่อนหลังปฏิบัติงาน การรับ -ส่งต่อและจาหน่าย
ผู้ปุวย การเยี่ยมตรวจผู้ปุวย การประชุมวิชาการ
 ทากิจกรรมการรักษาง่ายๆตามแผนการรักษาของแผน
 บันทึกรายงานการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม/จิตวิญญาณในแบบฟอร์มทางการ
พยาบาล
 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่นๆในหน่วยงาน
 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
แผนการปฏิบัติงานประจาวันของเจ้าพนักงานเวชกรฉุกเฉิน
 ขึ้นรับเวรก่อน 15 นาที ลงชื่อปฏิบัติงาน
 Quick round ตรวจดูสภาพผู้ใช้บริการ สิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการและบันทึกรายงาน
 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบอุปกรณ์ประจารถฉุกเฉิน การออกเหตุ
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 รับเวรเวลา 8.00น. ตรวจเยี่ยมผู้ใช้บริการร่วมกับผู้ส่งเวร
 ฟัง/รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมหรือหัวหน้าเวร
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือก่อนการปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม นาแผนการพยาบาลและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายไปปฏิบัติ
 รับผิดชอบการทาความสะอาดร่างกายผู้ปุวยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน treatment ของผู้รับบริการที่
รับผิดชอบ
 เขียนรายงานอาการของผู้ปุวยและลงบันทึกต่างๆ
 ดูแลให้ผู้ปุวยได้รับแผนการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
 ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทีม
 รับผิดชอบในหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 เขียนบันทึกรายงานต่างๆและวางแผนการดูแลผู้ปุวยที่ได้รับมอบหมาย
 ร่วมปรึกษาหารือหลังปฏิบัติงานกับหัวหน้าทีม
 ตรวจดูความเรียบร้อยทั่วๆไปก่อนลงเวร
การจัดอัตรากาลังบุคลากรทางการพยาบาล
การจัดอัตรากาลังในหน่วยงานต่างๆของกลุ่มการพยาบาลพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้
 ประเภทและจานวนผู้ปุวย
 ระดับและตาแหน่งของบุคลากรการพยาบาล
 กาหนดอัตรากาลัง
 การสรรหาบุคลากรคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
 จัดบุคลากรไปตามหน่วยงานต่างๆ
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ติดตามประเมินผล
ประเภทและจานวนผู้ป่วย
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 อาการระดับต่ากว่าวิกฤติ(Modified care) ต้องการพยาบาล 7-8 ชั่วโมง เฉลี่ย 7.5 ชั่วโมง
ประเภทที่ 5 อาการระยะวิกฤติหรือผู้ปุวยอาการหนัก(Intensive care) ต้องการพยาบาล 10-14 ชั่วโมง เฉลี่ย 12
ชั่วโมง
สาหรับโรงพยาลไพรบึงนามาใช้แบ่งประเภทผู้ปุวยเป็น 4 ประเภท ดังนั้นในการจัดอัตรากาลังสามารถ
ปรับขึ้นลงตามภาระงานที่คานวณได้ตามประเภทผู้ปุวยในโปรแกรมภาระงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใส่จานวน
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ผู้ปุวยแต่ละประเภทและจานวนพยาบาลที่ต้องเข้าเวรปฏิบัติงานในเวรนั้นๆ โดยเวรเช้า ใช้ข้อมูลของเวรดึกที่ส่งเวร
มา ซึ่งค่าผลิตภาพที่ยอมรับได้คือ 80-120% หรือพิจารณาจากการคานวณภาระงาน FTE ระหว่าง 80-100% โดย
กาหนดค่าความต้องการชั่วโมงการพยาบาลตามระดับโรงพยาบาลและประเภทผู้ปุวย คือ ผู้ปุวยใน หอผู้ปุวยพิเศษ
มีชั่วโมงการพยาบาลเท่ากับ 4 ชม. ห้องคลอด 7 ชั่วโมง ผูป้ ุวยผ่าตัดใหญ่ 3.5 ชั่วโมง ผูป้ ุวยนอก 0.2 ชั่วโมง
ผู้ปุวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 0.6 ชั่วโมง กาหนดให้หัวหน้าเวรเป็นผู้นิเทศการประเมินการจัดแบ่งประเภทผู้ปุวยทุกเวร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาด ล่าช้าในการบริการพยาบาล
ตัวอย่างการคิดภาระงานและการกาหนดอัตรากาลัง
 คาดคะเนความต้องการอัตรากาลังพยาบาลของผู้ปุวยในแต่ละเวร แต่ละวัน โดยพิจารณาจากการกาหนด
ความต้องการพยาบาลของผู้ปุวย โดยการจาแนกประเภทผู้ปุวย ซึ่งการจาแนกประเภทผู้ปุวยแบ่งออกเป็น
5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการแบ่งในโรงพยาบาลศูนย์ฯ สาหรับโรงพยาบาลชุมชน เกณฑ์ในการ
จาแนกประเภทผู้ปุวยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท (ไม่มีผู้ปุวยอาการหนักมากที่ต้องการการดูแลพิเศษเฉพาะ
ทาง:สานักการพยาบาล,2539) ซึ่งโรงพยาบาลไพรบึง ได้แบ่งประเภทและความต้องการพยาบาลของ
ผู้ปุวยดังนี้
ประเภทที่ 4 อาการวิกฤติ อาการหนัก ต้องการการพยาบาลวันละ 7.5 ชม.
ประเภทที่ 3 อาการต่ากว่าขั้นวิกฤติ อาการค่อนข้างหนัก ต้องการพยาบาลพยาบาลวัน
ละ 5.5 ชม.
ประเภทที่ 2 อาการปุวยปานกลาง ต้องการพยาบาลวันละ 3.5 ชม.
ประเภทที่ 1 อาการปุวยเล็กน้อย สามารถดูแลตนเองได้ ต้องการพยาบาลวันละ 1.5 ชม.
ตัวอย่าง จานวนผู้ปุวย 30 คน แบ่งประเภทผู้ปุวยและความต้องการพยาบาลดังนี้
ประเภทที่ 4 จานวนผู้ปุวย 2 คน ต้องการพยาบาล 2* 7.5 = 15 ชม.
ประเภทที่ 3 จานวนผู้ปุวย 14 คน ต้องการพยาบาล 14*5.5 = 77 ชม.
ประเภทที่ 2 จานวนผู้ปุวย 12 คน ต้องการพยาบาล 12* 3.5 = 42 ชม.
ประเภทที่ 1 จานวนผู้ปุวย 2 คน ต้องการพยาบาล 2* 1.5 =3 ชม.
ดังนั้น ผู้ปุวย 30 คน ต้องการพยาบาล 15+77+42+3 = 137 ชม.
กาหนดเวลาที่พยาบาลให้การดูแลผู้ปุวยใน 8 ชม.(1 เวร) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
งานประจา 2/3 ส่วน ใช้เวลา 2/3*8 ชม = 6 ชม.(งานทางคลินิกทั้งหมด)
งานพิเศษ พักรับประทานอาหาร 1/3 ส่วน ใช้เวลา 1/3*8 = 2 ชม.(งานรับโทรศัพท์ งานอื่นๆ
นอกเหนืองานคลินิก) สาหรับโรงพยาบาลไพรบึงใน 1 เวร พยาบาลมีเวลาให้กับผู้ปุวย 7 ชม.
Alexander ได้ศึกษาและเสนอความต้องการการพยาบาลของผู้ปุวยในแต่ละเวรไว้ดังนี้
เวรเช้า ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 64%
เวรบ่าย ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 24%
เวรดึก ผู้ปุวยต้องการพยาบาล 12%
สาหรับโรงพยาบาลไพรบึงผู้ปุวยต้องการการพยาบาลในแต่ละเวรดังนี้
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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 ในเวรได้ทางานการพยาบาล 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 ต้องการพยาบาลจานวน 11+6+3 = 20 คน ใน 1 วัน ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถ
จัดให้ได้จริง จึงได้นาหลักเกณฑ์อัตรากาลังขั้นต่าของโรงพยาบาลชุมชน โดยสานักการพยาบาล(2539) มาพิจารณา
เพื่อจัดสรรพยาบาล ดังตาราง
หน่วยงาน
ผู้ปุวยนอก
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
หอผู้ปุวยสามัญ
หอผู้ปุวยพิเศษ
หอผู้ปุวยหนัก
ห้องคลอด
ห้องผ่าตัด
วิสัญญีพยาบาล

จานวน RN
1
3
1
1
3
2
3
2

จานวน TN/PN
1.8 - 2
1
1.5 – 2
1.5 – 2
1
1
1
0

ต่อจานวนผู้ป่วย
100
10
24
10
4
4
2
2

นอกจากนี้ ได้มีเกณฑ์การกาหนดความต้องการการพยาบาล (Nursing need) ของกระทรวงสาธารณสุข (สานัก
การพยาบาลร่วมกับWHO) ความต้องการการพยาบาลตามระดับความรุนแรงของผู้ปุวย (ประเภท 1 – 4) ดัง
รายละเอียด
ตัวอย่าง งานผู้ป่วยใน กาหนดความต้องการการพยาบาล 3 ชั่วโมงต่อ 1 คน
สูตรการคานวณหาอัตรากาลัง
จานวนพยาบาล = จานวนผู้ปุวย*จานวนชั่วโมงที่ผู้ปุวยต้องการการพยาบาลต่อวัน (Nursing need )
จานวนชั่วโมงการทางานของพยาบาล
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ดังนั้น งานผู้ปุวยในจานวน 30 เตียง ควรมีจานวนพยาบาล ดังนี้
30*3 = 15 คน ( กรณี คิดการพยาบาลที่ให้กับผู้ปุวยจริง ๆ )
6
หรือ เท่ากับ 30 * 3 = 13 คน (เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้
7
การพยาบาลผู้ปุวย )
นอกจากนี้ในการจัดพยาบาลจะต้องจัดสารองจานวนพยาบาลไว้สาหรับ กรณี ลากิจ หรือลาปุวย เพิ่มอีก1/4
หรือ 25% ดังนั้น จึงคิดเป็น 15*1/4 = 4 คน หรือ 13*1/4 = 3 คน
รวมจานวนพยาบาล 15+4 = 19 คน ต่อ 30 เตียง
หรือ
13+3 = 16 คน ต่อ 30 เตียง
แบ่งจานวนเจ้าหน้าที่ตามอัตราพยาบาลวิชาชีพ : 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 กาหนดความต้องการการพยาบาล 30 นาที ต่อคน
สูตรการคานวณหาอัตรากาลัง
จานวนตาแหน่งที่ต้องการ = (จานวนผู้ปุวยนอก*30 ) /7*60+(10% )
จานวนตาแหน่งที่ต้องการ = จานวนตาแหน่งที่ต้องการใช้ในการพยาบาลผู้ปุวยนอก
จานวนผู้ปุวยนอก = จานวนผูป้ ุวยนอกเฉลี่ยต่อวัน
ในการคิดคานวณผู้ปุวยนอก เฉลี่ยต่อวัน ให้คิดคานวณจากการให้บริการผู้ปุวยนอกในเวลาทา
การปกติ ใน 1 ปี เท่ากับ 260 วัน แต่ถ้าปริมาณงานผู้ปุวยนอก ใน 1 ปี มีทั้งในเวลาทาการปกตินอก
เวลาราชการและวันหยุดราชการด้วย ให้คิดคานวณจากการให้บริการผู้ปุวย 286 วัน โดยรวมกับ 25 %
ของวันหยุดราชการซึ่งเท่ากับ 26 วัน
ดังนั้น งานผู้ปุวยนอก มีผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ คน
ต้องการพยาบาล = ( *30/7*60) + 10 % = = คน
เนื่องจากจานวนบุคลากรของกลุ่มการพยาบาล ยังไม่สามารถ จัดสรรได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
จึงพิจารณาจัดอัตรากาลังตามลักษณะงานและผลกระทบของคุณภาพงานบริการ โดยการใช้หลักเกณฑ์
ในหลายประเด็นดังที่กล่าวมาพิจารณาร่วมกันในการจัดอัตรากาลังพยาบาลที่ควรจะเป็นในแต่ละ
หน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบความต้องการพยาบาลทั้งหมดของกลุ่มการพยาบาล และอิงมาตรฐานขั้น
ต่าและเกณฑ์ของก.พ. มาเปรียบเทียบและเกลี่ยในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับการจัดสรรพยาบาลในอัตรา
ที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานให้มากที่สุด
การสรรหาบุคลากร : เลือกบุคคลที่เหมาะสม
การสรรหาบุคลากรพยาบาล โดยการจัดทาแผนการสรรหาอัตรากาลัง จากการสนับสนุนของ
หน่วยเหนือ (สสจ.) จากกลุ่มนักเรียนทุน การโอน การย้าย ( ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะพิจารณา
ตามจานวนประชากรที่รับผิดชอบ “GIS” และปริมาณงานหรือภาระงาน FTE เป็นหลัก)
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การเลือกบุคคลที่เหมาะสม การคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน พิจารณาจากการกาหนดคุณสมบัติไว้
ตามแบบพรรณนาลักษณะงานในตาแหน่งนั้น ๆ ประสบการณ์การทางาน สาหรับบุคคลในหน่วยงาน
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาสาสมัคร รับทางานแบบประเมินหรือข้อพิจารณาของ
ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาและความเหมาะสมอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงาน
การจัดบุคลากรไปประจาหน่วยงานต่าง ๆ
บุคลากรทางการพยาบาลใหม่ทุกคน เมื่อจบการศึกษาและเข้ามาทางานใหม่ในตาแหน่งพยาบาล
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, จะให้ลงประจาเลย
หลังจากหมุนเวียนหน่วยงานอื่นแล้ว ยกเว้นกรณีที่ขาดอัตรากาลังอย่างมากก็จะให้พยาบาลจบใหม่ลง
ฝึกงานและอยู่ประจาหน่วยงานเฉพาะเลยโดยไม่มีการหมุนเวียน
พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยพยาบาลทุกคน จะปฏิบัติงานในหน่วยงาน
บริการพิเศษที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เช่น ตาแหน่งที่ได้ไปศึกษาต่อเฉพาะทาง ได้แก่ ห้องผ่าตัด
วิสัญญีพยาบาล ห้องคลอด ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บุคคลผู้ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ถ้าบุคคลกลุ่มนี้สมัครใจต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานไปเป็นหน่วย
บริการพยาบาลทั่วไป (หอผู้ปุวยใน งานผู้ปุวยนอก ) ก็สามารถทาได้ทันที โดยบันทึกในแบบบันทึกขอ
เปลี่ยนงานไปยังกลุ่มการพยาบาล คณะกรรมการบริหารการพยาบาลและผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณา
คุณสมบัติเพื่อรับไว้ในหน่วยงานที่ต้องการ
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
 กลุ่มการพยาบาล กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นแบบพรรณนาลักษณะงานของบุคลากรทุ
ระดับในภาพรวม การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในรายละเอียดของบุคลากรแต่ละระดับ จะ
แจกแจงเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่ละงาน จะมี ณ ในหน่วยงานนั้น ๆ
 จัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน (ตารางเวร ) ให้แต่ละหน่วยงานจัดตารางเวรในหน่วยงานนาเสนอ
หัวหน้าพยาบาลภายในวันที่ 20 ของเดือน เนื่องจากอัตรากาลังบางหน่วยงานยังขาดแคลน
หัวหน้าพยาบาลจึงต้องนาตารางเวรจากทุกหน่วยงานมาจัดสรรให้หน่วยงานที่ขาดแคลนได้มี
ผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ได้แก่ งานคลินิกพิเศษ งานผู้ปุวยนอก งานคลีนิคโรคเรื้อรัง เป็นต้น และเป็น
การเกลี่ยค่าตอบแทนให้เท่าเทียมกันมากที่สุดด้วย
 การหาบุคลากรทดแทน กรณีขาดคนทางานจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามจะตามจาเวรแทนเป็นหลัก โดย
การกาหนดเวรแทนไว้ในทุกหน่วยงานและทุกระดับ เพื่อใช้เป็นเวร
เสริมเมื่อปริมาณงานเกินความสามารถของอัตรากาลังปกติ หรือกรณีหยุดงานฉุกเฉินและเป็นเวร
นอกเวลาราชการ เวรให้การช่วยเหลือจุดวิกฤติในเวลาเร่งด่วน ในแต่ละวัน ( มีรายชื่อกาหนดไว้ใน
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ตารางเวร) เช่น ช่วยซักประวัติผู้ปุวย ช่วยคัดกรองผู้ปุวยงานผู้ปุวยนอกในเวลาเร่งด่วน เป็นต้น ถ้ามี
เหตุฉุกเฉินนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในเวลาราชการให้หน่วยงานแจ้งหัวหน้าพยาบาลหรือผู้ที่รับ
มอบหมาย เพื่อจัดสรรคนแทน ได้แก่พยาบาลเวรเช้าที่ปฏิบัติงานพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ใช่งานเร่งด่วน
ได้แก่ งานวิชาการ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ งานปูองกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
ในโรงพยาบาล หรือขอสนับสนุนพยาบาลจากจุดงานไม่เร่งด่วน ไปปฏิบัติงานแทนในกรณีเร่งด่วน
ก่อน สาหรับในเวรนอกเวลาราชการให้หัวหน้าในหน่วยงานที่มีปัญหาแจ้งแก่พยาบาลเวรตรวจการ
เป็นผู้พิจารณาเพื่อจัดสรรคนในเวร หรือจะเรียกเวรเสริม เวรแทน โดยการพิจารณาจากปริมาณ
ภาระงานและความเร่งด่วนของงานที่ปฏิบัติจากทุกหน่วยงานมาจัดลาดับความสาคัญ เพื่อพิจารณา
ขอสนับสนุนบุคลากรพยาบาลต่อไป
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงือนเดือน พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ
ดังนี้
 ผลการปฏิบัติงานทั้งจานวนปริมาณและคุณภาพของงานตามตัวชี้วัดเฉพาะตัวและตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้รับผลงาน
 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ร่วมงาน / ผู้บังคับบัญชา
 ปัญหาอุปสรรค ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ จากบันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ
 พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข ทุกครั้งที่มีปัญหาและทุกปีงบประมาณ
 ความมีน้าใจ ให้ความร่วมมือในงานส่วนรวมอย่างสม่าเสมอ
การประเมินบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการพยาบาล
1. การพิจารณาในการบรรจุแต่งตั้งสาหรับข้าราชการจบใหม่ มีการประเมินจากหัวหน้างาน/
คณะกรรมการบริหารการพยาบาลทุก 1,3 และ 6 เดือน ถ้าผ่านการประเมินไม่ถึงร้อยละ 60 ต้องให้
ทดลองปฏิบัติราชการต่อไปจนกว่าจะผ่านการประเมิน และกรณีที่สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านการประเมิน
การปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพก็ถือเป็นโมฆะหรือเป็นการประเมินผลผ่านการปฏิบัติงานในบทบาทของ
พยาบาลเทคนิค เมื่อสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน จึงต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ในบทบาทพยาบาล
วิชาชีพใหม่ โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ประเมิน และนาเสนอหัวหน้าพยาบาล หรือคณะกรรมการบริหาร
การพยาบาลเป็นผู้พิจารณาต่อไป
 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรทางการพยาบาลทั่วไป โดยหัวหน้างาน นาเสนอหัวหน้า
พยาบาลและคณะกรรมการบริหารการพยาบาล ปีละ 2 ครั้ง ( เดือน มีนาคม และ กันยายน )
การพิจารณาเลื่อนระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาเลื่อนระดับตาแหน่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันได้แก่
 การประเมินปรับตาแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ
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 การประเมินเพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่งของระดับชานาญการ
 การประเมินเพื่อปรับตาแหน่งจากระดับชานาญการเป็นระดับชานาญการพิเศษ (มีในตาแหน่งหัวหน้า
พยาบาล หัวหน้างานที่สาคัญและมีภาระงานตามเกณฑ์ที่กาหนด เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ปุวยนอก
ผู้ปุวยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด หอผู้ปุวยหนัก) โดยพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้
 ความรู้ความสามารถกับตาแหน่งนั้นๆ
 ประสบการณ์การทางาน
 ระดับอาวุโส ถือครองตาแหน่ง
 ระยะเวลาการบรรจุ ระดับตาแหน่งเดิมและอัตราเงินเดือน
 คุณสมบัติทั่วไป
 ความรับผิดชอบในการทางาน
 ความเสียสละ
 มนุษยสัมพันธ์
 ลักษณะความเป็นผู้นา
 บุคลิกภาพ
หมายเหตุ ใช้แบบฟอร์มการประเมินเพื่อปรับตาแหน่งระดับต่างๆจาก www.moph.go.th หรือ งาน
บุคลากร สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เอกสารส่งกลุ่มการพยาบาลเก็บ 1 ชุด
การนิเทศงาน
คาจัดกัดความ การนิเทศงาน หมายถึงการบวนการ ในการควบคุม กากับงานที่ไม่หยุดนิ่ง มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การให้คาแนะนา การสอนการปรับปรุง
การช่วยเหลือ การกระตุ้น การส่งเสริมให้เกิดความรู้ ทักษะ ตลอดจนการร่วมมือ ในการปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้งานสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ปรับปรุง/พัฒนาคนและงานให้ดีขึ้น
 แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และทาให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
 เพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และเทคนิคการพยาบาลใหม่ ๆ
 สร้าง/พัฒนามนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานสาเร็จตามเปูาหมายทั้งปริมาณและคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการพัฒนาคนและงานให้ดีขึ้น
 เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เทคนิคการพยาบาลใหม่ ๆ และการสร้าง
ขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
37

 เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ค้นหาปัญหา ความเสี่ยง และการแก้ไขปัญหา ความเสี่ยงและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
 เพื่อสร้างและพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน
ขอบข่าย
เป็นการติดตาม ควบคุม กากับ นิเทศ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยหัวหน้างาน/บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้างการบริหารงานในกลุ่มการพยาบาล
การดาเนินการนิเทศงาน
 วางแผนการนิเทศ โดยการกาหนดแผนนิเทศ วิธีการ ระดับการนิเทศ สถานที่และผู้รับผิดชอบ
 กาหนดเครื่องมือ แบบรายงาน/บันทึกผลการนิเทศและคู่มือการนิเทศงาน
 ประชุมชี้แจงผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ พร้อมแจ้งแผนการนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 นิเทศงานตามแผน ประจาสัปดาห์/ประจาปี เพื่อให้งานบรรลุเปูาหมาย
 สรุปและบันทึก ผลการนิเทศตามแบบรายงาน/บันทึกผลการนิเทศ
 ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ พร้อมดาเนินการสอน แนะนาเมื่อพบปัญหา การปฏิบัติการ
พยาบาลให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น
 แจ้งผลการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศและผู้เกี่ยวข้องทราบ
 รวบรวมข้อมูลจากการนิเทศมาวางแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือและเอกสารสาหรับการนิเทศ
 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 ให้คาแนะนาและการให้คาปรึกษา
 การให้ความร่วมมือ และการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ผู้นิเทศงานทางการพยาบาล ได้แก่ หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างาน / หัวหน้าหอผู้ปุวย พยาบาล
เวรตรวจการ และพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าเวร
หน้าที่ของผู้นิเทศ เพื่อ ค้นหาและปูองกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
 นิเทศการปฏิบัติการพยาบาล
 นิเทศบุคลากรทางการพยาบาล
 นิเทศอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม
ประเภทของการนิเทศ
1.Field round นิเทศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผู้นิเทศประกอบด้วยหัวหน้างาน/หัวหน้าหอนั้น ๆ หัวหน้า
พยาบาลหรือผู้ได้รับมอบหมาย นิเทศในเรื่อง อัตรากาลัง เทคนิคบริการ ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
อาคารสถานที่ ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
2. Grand round นิเทศเดือนละ 1 ครั้ง ผู้นิเทศประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างาน/หัวหน้า
หอผู้ปุวย และผู้ที่ได้รับมอบหมาย เรื่องที่นิเทศเหมือนการนิเทศแบบ Field round
3.Hospital round นิเทศเดือนละ 1 ครั้ง ผู้นิเทศประกอบด้วย ผู้อานวยการพยาบาล โรงพยาบาล
หัวหน้าฝุายต่าง ๆ เพื่อตรวจเยี่ยม ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การบารุงรักษาและซ่อมแซม
บทบาทและความรู้ของผู้นิเทศ
 ความสามารถในการบริหาร
 ความสามารถด้านเทคนิค / การบริการ
 ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์
 ความสามารถในการสอน / แนะนา
 การเป็นตัวอย่างที่ดี
ปัญหาที่ได้รับจาการนิเทศ บันทึกลงในสมุด/แบบบันทึกคุณภาพการพยาบาล ของหน่วยงานนั้น ๆ และ / หรือ
เก็บไว้ที่กลุ่มการพยาบาล
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การแบ่งระดับของการนิเทศ
ระดับ
กิจกรรม
ระดับต้น
-กิจกรรมการให้บริการพยาบาล
-การค้นหาปัญหาได้ครอบคลุมทันเหตุการณ์
-การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง
-การใช้กระบวนการพยาบาล
-การจัดการอาการรบกวน
-การจัดการให้ยาผู้ปุวย
-ความรู้และทักษะการดูแลตนเอง
-บันทึกทางการพยาบาล
-เทคนิคและวิธีปฏิบัติการพยาบาลตามหลักวิชาชีพ
-การปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทาง /มาตรฐานของหน่วยงาน
ระดับกลาง
-การปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงาน
-นิเทศตามปัญหาที่พบหรือการรายงาน
-ระบบการจัดการบริการของหน่วยงาน
- การปฏิบัติทางการพยาบาลโดยเน้นผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลาง การดูแลแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการ
พยาบาล ครบ 5 ขั้นตอน พร้อมการบันทึกเวชระเบียน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
- ความรู้ ทักษะด้านการพยาบาลและที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้ปุวย
ระดับสูง

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

ผู้นิเทศ
สถานที่
- หัวหน้าเวร หน่วยงานที
/ ผู้นาทีมการ ปฏิบัติ
พยาบาล

หัวหน้า/ผู้ช่วย
หัวหน้างาน/
หอผู้ปุวย,เวร
ตรวจการ
พยาบาล
หัวหน้างาน
IC ทีม
กรรมการ
พัฒนา
คุณภาพ
หัวหน้างาน/
ผู้จัดการความ
เสี่ยงของ
หน่วยงาน/
หัวหน้า
พยาบาล/เวร
ตรวจการ
พยาบาล,
หัวหน้างานIC
ทีมกรรมการ
พัฒนา

ตามดูหรือ
พบเห็นใน
หน่วยงานที่
ปฏิบัติ

ห้องประชุม
ห้องกลุ่ม
การ
พยาบาล
และตามดู
ใน
หน่วยงานที่
ปฏิบัติ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพ

การประเมินการปฏิบัติงาน
ในการประเมินการปฏิบัติงาน จะเริ่มประเมินตั้งแต่ บุคลากรพยาบาลเข้ามาปฏิบัติงานในการประเมิน
แบ่งเป็นการประเมินเพื่อการรับเข้าทางาน และประเมินเพื่อดูสมรรถนะในการปฏิบัติสาหรับการประเมินเพื่อการ
รับเข้าทางาน จะประเมินในช่วงการทดลองงานปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่ได้ตอบรับเข้าทางานอย่างสมบูรณ์ โดยทา
สัญญาจ้าง และหากว่าผลการทดลองปฏิบัติงานผ่าน ก็จะมีการทาสัญญาจ้าง เป็นอันว่ารับเข้าทางานโดยสมบูรณ์
ต่อไปก็จะเป็นกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยประเมิน 1,3,และ 6 เดือน และต่อไปก็จะ
ประเมินทุก 6 เดือน ตามเดือนที่กาหนด คือ ทุกเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน สาหรับนักเรียนทุนก็จะ
ประเมินในลักษณะดูสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานคือ ประเมิน 1,3และ6 เดือน เมื่อผ่านการประเมินในเดือนที่6 นี้
ถือว่าได้ผ่าน การทดลองงาน และต่อไปก็จะถูกประเมินทุกเดือนเพื่อการพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือน เช่นเดียวกับ
บุคลากร อื่น ๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
การประเมินผลการปฏิบัติงานกาหนดให้มีการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม และ เดือน
กันยายน ของทุกปี โดยบุคลากรทีมีสิทธิ์รับประเมินต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนด ตามระเบียบกระทรวง (ขึ้นอยู่
กับหนังสือเวียนในปีล่าสุดของระเบียบ ) เช่น ระยะเวลาการปฏิบัติงานการลาอบรมเฉพาะทาง ลาศึกษาต่อ
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้จากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม คือจะต้องปฏิบัติงานครบ 8 เดือน ในช่วงเวลาตลอด
ปีงบประมาณนั้น ๆ และในกรณีที่มีการลาโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเหมือนบุคลากรอื่น ๆ เช่นการลาคลอด ลาบวช
เข้าพรรษา ลาไปทาพิธีฮัจจ์ หรือลาเรียนหรืออบรมเฉพาะทาง ให้ประเมินอยู่ในระดับ2.2 ของการประเมินครั้ง
นั้น
ในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินสมรรถนะตามแบบประเมิน สมรรถนะ
ข้าราชการพลเรือนของ กพร. ซึ่งมี 5 สรรถนะที่สาคัญ คือ 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3)การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4)การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมและ 5 )การทางานเป็นทีม ซึ่ง
การประเมินนี้ยังแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติเป็นระดับปฏิบัติการระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ ซึ่งจะนาผลการประเมินส่วนนี้มาร้อยละ 30 ส่วนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมิน
ตามตัวชี้วัดของตัวบุคคลหรือของหน่วยงานตามที่ได้กาหนดไว้ จะนาผลการประเมินในส่วนนี้มาร้อยละ 70 เมื่อ
ทั้งสองส่วนรวมกันเป็น 100 นาค่าคะแนนที่ได้ไปพิจารณาปรับขึ้นขั้นเงินเดือนว่าจะอยู่ในระดับใด ตั้งแต่ระดับ 1 6
การพิจารณาความผิดในการปฏิบัติงาน
1. ลักษณะและขนาดของความผิด
1.1 ความผิดที่เกิดจากการจงใจกระทา
1.2 ความผิดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ รู้เท่าไม่ถึงการณ์
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1.3 ขนาดของความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ
2. ความรุนแรงของความผิด
2.1 ผลของการกระทาความผิดก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปุวยถึงชีวิต เสื่อมเสียชื่อเสียงกลุ่มงาน
การหรือ/และวิชาชีพ เช่น การละทิ้งผู้ปุวย
2.2 การกระทาความผิดนั้น ๆ ไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิต ไม่เสียทรัพย์สินเพียงแต่ทาให้เสียงาน
ขั้นตอนการดาเนินการพิจารณาความผิด
1. ความผิดเล็กน้อย เช่น ความบกพร่องในหน้าที่การงานและหรือกระทาผิดกฎระเบียบของโรงพยาบาล
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ ดาเนินการดังนี้
1.1 หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวย กล่าวตักเตือนและบันทึกการกระทาผิดลงในบันทึกพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ผู้กระทาผิดเซ็นรับทราบ
1.2 ถ้ากระทาผิดซ้า ๆ ติดต่อกันให้เขียนรายงานส่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งหัวหน้าพยาบาลจะตั้ง
กรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาสอบสวนและลงโทษ ตามสมควรแก่กรณี
2. ความผิดรุนแรง เช่น ความผิดทางวินัยของทางราชการ หรือ เสียหายแก่ชีวิต ผู้ปุวย การพิจารณา
ดาเนินการดังนี้
2.1 หัวหน้างาน / หัวหน้าหอผู้ปุวยบันทึกและเสนอความผิดตามลาดับขั้นตอนถึงหัวหน้า
พยาบาล
2.2 หัวหน้าพยาบาลนาเรื่องเข้าประชุมในคณะกรรมการบริหารการพยาบาลของกลุ่มการ
พยาบาล เพื่อพิจารณาลงมติความผิด และนาเรื่องเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลตามลาดับ และหากเป็น
ความผิดรุนแรงที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ กลุ่มงานการ อาจต้องนาเสนอหรือแจ้งในกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล
การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มการพยาบาล มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในทีมการพยาบาล จุดเริ่มใน การการพัฒนา
ตั้งแต่บุคลากรนั้น ๆ เข้ามาปฏิบัติงานในกลุ่มงานการ โดยต้องการปฐมนิเทศแรกเข้าทางาน ต่อไปก็จะเป็น
ปฐมนิเทศระดับหน่วยงาน ระดับฝุาย และระดับโรงพยาบาล และในขณะทางานบุคลากรทุกคนก็จะได้รับการ
พัฒนาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญ หรือเชี่ยวชาญ ในงานนั้น ๆ อีกทั้งต้องให้การปฏิบัตินั้น
ทันสมัยตามหลักวิชาการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกลุ่มการพยาบาลจึงต้องมีการสอบถามความต้องการ มีการ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาได้ถูกต้อง โดยกาหนดให้บุคลากรพยาบาลทุกคน
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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ขั้นตอนการดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
1.กลุ่มการพยาบาล พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรม และการศึกษาต่อเนื่องตามความต้องการของ
หน่วยงาน/กลุ่มการพยาบาล/โรงพยาบาล ตลอดจนนโยบายของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
หรือกระทรวงสาธารณสุข โดยนาไปจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นและระยะยาว
2.กลุ่มการพยาบาลแจ้งให้หัวหน้างาน ที่มีลักษณะงานตรงตามหลักสูตร พิจารณาคัดเลือกบุคลากรใน
หน่วยงานที่จะไปศึกษาต่อตามเกณฑ์ที่กาหนดอย่างเหมาะสม
2.1 หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ปุวยแจ้งรายชื่อบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกไปยังกลุ่มการพยาบาล
2.2 กลุ่มการพยาบาลนารายชื่อบุคลาการที่ถูกคัดเลือกเข้าพิจารณาในคณะกรรมการ บริหาร
กลุ่มการพยาบาล เพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งตามเหมาะสม และนาเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
2.3 กลุ่มการพยาบาลแจ้งรายชื่อผู้ถูกคัดเลือกไปฝึกอบรมหรือ/และไปศึกษาต่อไปยังหัวหน้างาน
/ หัวหน้าหอผู้ปุวย เพื่อแจ้งให้บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกทราบ
2.4 ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามกติกา/ระเบียบปฏิบัติ หรือสัญญา ในการลาหรือไป
ศึกษา อบรมตามระเบียบ โรงพยาบาลไพรบึง สสจ. ศรีสะเกษ หรือตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องไปสมัครและสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อกรณีที่ต้องสอบคัดเลือกโดยผู้ที่
มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อ หรือไปฝึกอบรมเฉพาะทางจะต้องแจ้งความจานงในการขอลาเพื่อศึกษาต่อในปี
การศึกษานั้น ๆ ต่อจากพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลไว้แล้วและสาขา/วิชาที่จะไปศึกษา จะต้องมีในแผนพัฒนา
บุคลากรของกลุ่มการพยาบาลหรือของโรงพยาบาลด้วย
สาหรับการพัฒนาบุคลากรพยาบาลเพื่อให้บุคลากรพยาบาลมีความรู้ 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 ปฏิบตั ิงานใน
ทุกหน่วยงาน ยกเว้น ห้องผ่าตัด หน่วยงานจ่ายกลาง หรือตามดุลยพินิจของหัวหน้าพยาบาล เช่นกรณีจบใหม่
เฉพาะทาง ได้แก่ วิสัญญีพยาบาล เป็นต้น
2.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่า ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในระดับเดียวกัน หรือที่ไม่ใช่
หน่วยงานพิเศษ สามารถเขียนใบขอเปลี่ยนหน่วยงานเพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มการพยาบาลพิจารณาเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานให้ตามความเหมาะสม
3. จัดประชุมวิชาการในหน่วยงาน/กลุ่มการพยาบาล ทุก 1 เดือน กาหนดเรื่องบุคลากรส่วนใหญ่สนใจ
และกาหนดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพ จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น บุคลากรทุกคน ต้องเข้าประชุมวิชาการอย่างน้อย ปี
ละ 10 วัน (80 ชั่วโมง)
4. ให้เข้าร่วมประชุม อบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน หรือเรื่องวิชาการที่ทันสมัยใน
สถานการณ์นั้น ๆ ภายนอกโรงพยาบาล โดยการสมัคร แจ้งความจานงขอเข้าร่วมอบรม / ประชุม ต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือหัวหน้าหอผู้ปุวย เพื่อขออนุญาต เข้าร่วมอบรม / ประชุม ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าหอ
ผู้ปุวย เพื่อขออนุญาต เข้าร่วมประชุม/อบรม บุคลากรได้ไปอบรม /ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เฉพาะทาง ปริญญาโท ปริญญาเอกได้ โดยเขียนแจ้งความจานงขออนุญาต
ลาศึกษาต่อที่ฝุายวิชาการฝุายบริหารงานทั่วไป เพื่อเสนอเรื่องแจ้งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับทราบ สมัคร
สอบ ตามโปรแกรมที่ต้องการ ถ้าสอบได้ ให้นาผลสอบแจ้งที่หัวหน้างาน / หัวหน้าหอผู้ปุวย เพื่อสนอง
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น ทาสัญญาขอลาศึกษาต่อกับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ ฝุายพัฒนาบุคลากร สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สิทธิ์ที่ได้ลาศึกษาต่อ
5.1 กรณีลาศึกษาอบรมเฉพาะทาง เวลา 4 เดือน การจัดสรรขึ้นกับความจาเป็นของหน่วยงาน
และความเพียงพอของอัตรากาลัง นอกจากนี้อาจจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาและ จานวนผู้ปฏิบัติงานใน
เวลานั้นด้วย
5.2.1 อนุญาตให้เรียนได้สาขาละ 1-2 คน/ครั้ง
5.2.2 ให้ไปเรียนตามอาวุโสของพยาบาลวิชาชีพ
 กรณีจบ ป. ตรี ปกติต้องทางานครบกาหนด 2 ปี จึงมีสิทธิไปสอบ
 กรณีย้ายมาจากที่อื่น ต้องทางานครบกาหนด 1 ปี จึงมีสิทธิไปสอบ

ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการและผู้บังคับบัญชา เป็นผู้พิจารณา
 ศึกษาดูงาน ในสถานบริการดีเด่นในและนอกจังหวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง / คน
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
การจัดสวัสดิการแก่บุคลากรพยาบาล
1.การจัดหาที่พักอาศัย
1.1 บ้านพักอาศัย ( สาหรับบุคลากรที่มีครอบครัว )
1.2 หอพักพยาบาล / แฟลตพยาบาล ( สาหรับบุคลากรที่เป็นโสด )
1.3 ห้องพักเวร สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเวรบ่าย ดึก แต่ไม่มีที่พักอาศัยในโรงพยาบาล
(มีบ้านพักอยู่นอกโรงพยาบาล )
2.บริการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี
3.บริการรถรับ-ส่งบุคลากรที่อยู่อาเภอเมืองไป-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 งานแข่งขันกีฬาประจาปี
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
ระเบียบที่โรงพยาบาลกาหนด
11.สนับสนุนรถ Refer ไปรับ หรือส่งไปผู้ปุวยที่เป็นญาติสายตรงฟรี หรือจ่ายเงินบางส่วนตามระยะทาง
และจานวนเวลาที่ใช้รถ
กฎระเบียบการลา
การลา
เนื่องจากบุคลากรของกลุ่มงานการพยาบาลต้องปฏิบัติงานบริการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกิดผลเสียหายแก่ผู้รับบริการ การลาทุกชนิด
ของบุคลากรให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยแจ้งหัวหน้างาน/รองหัวหน้างานเพื่อเสนอต่อหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจการพยาบาล
ลาป่วย
การลาปุวยขณะอยู่เวร บ่าย เวรดึก และวันหยุดราชการ ต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 4 ชม. เพื่อจัดหาคน
ขึ้นทางาน ทดแทน ยกเว้นเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ เพื่อจัดหาคนขึ้นทางานทดแทนได้ทันการ
หมายเหตุ : ส่งใบลาที่หัวหน้างานในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน พร้อมใบรับรองแพทย์ หัวหน้างานจัดส่ง
หัวหน้าพยาบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ลากิจ
 การลากิจ ต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการโดยยื่นล่วงหน้าและได้รับการอนุมัติ อย่างน้อย 1
วันทาการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ปุวยหรือเสียชีวิต ให้โทรศัพท์แจ้ง
หัวหน้างาน และส่งใบลากิจในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติงาน
 ไม่อนุญาตให้ลากิจในเวรบ่ายและเวรดึกที่เป็นเวร OT ถ้ามีกิจธุระจาเป็นจริง ๆ ที่ต้องลาในเวร บ่าย
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เวรดึกที่เป็นเวร OT ให้เปลี่ยนเวรกันเองหรือเวรแทน
3 เมื่อมีราชการจาเป็นระหว่างลากิจ ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้
ลาพักผ่อน
1. ผู้มีสิทธิลาต้องบรรจุเข้ารับราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. การลาให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ โดยส่งใบลาพักผ่อนก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน (ก่อน
ล่วงหน้า 1 เดือน) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดได้
3. ในหน่วยงานเดียวกัน ไม่ให้ลาพักผ่อนตรงกัน
4. ไม่อนุญาตให้ลาพักผ่อนในวันนักขัตฤกษ์
5. ลาพักผ่อนติดต่อกันไม่เกิน 5 วันทาการ
6. เมื่อมีราชการจาเป็นระหว่างลาพักผ่อน ผู้บังคับบัญชาจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้
ลาคลอดบุตร
ส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ประกอบใบลาภายใน 7 วันหลังคลอด
สิทธิการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (แก้ไข พ.ศ.2539) ดังนี้
ข้าราชการและลูกจ้างประจามีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา ดังนี้
 ลากิจ ไม่เกิน 45 วันทาการปฏิบัติงานปีแรกมีสิทธิลากิจไม่เกิน 15 วันทาการ
 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน
 ลาปุวย 60 วัน เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ต้องส่งใบลาเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 ข้าราชการมีสิทธิพักผ่อนได้ 10 วันทาการ / ปี และสะสมวันลาพักผ่อนกับปีต่อไปได้ไม่เกิน 20 วัน
สาหรับข้าราชการที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสิทธิสะสมวันพักผ่อน ได้ไม่เกิน 30
วันทาการ
 ลาอุปสมบท ลาประกอบพิธีฮัจจ์ ลาได้ไม่เกิน 120 วัน ข้าราชการบรรจุใหม่ต้องปฏิบัติงานครบ 12
เดือนจึงจะมีสิทธิลา และต้องยื่นใบลาล่วงหน้าก่อน 60 วัน
 ลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมและการลาไปรับการตรวจเลือกเพื่อรับ
ราชการทหารมีสิทธิลา เมื่อพ้นระยะเวลาของราชการทหารแล้ว ต้องรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน
7 วัน
สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ. 2545
ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา ดังนี้
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 ลาปุวย ปฏิบัติงานปีแรกมีสิทธิลาปุวยไม่เกิน 8 วันทาการ เว้นแต่ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือน
ไม่มีสิทธิลา ปีต่อๆมาซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่องมีสิทธิลาไม่เกิน 15 วันทาการ
 ลาคลอดบุตร ลูกจ้างวิชาชีพมีสิทธิลาคลอดบุตร 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา 45 วัน และอีก 45
วันให้รับจากประกันสังคม เว้นแต่ปฏิบัติงานไม่ครบ 7 เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว ลูกจ้าง
ทั่วไปลาได้ 45 วัน การได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกับลูกจ้างวิชาชีพ
 ลาพักผ่อน ลาได้ปีละไม่เกิน 10 วันทาการ ผู้มีสิทธิลาต้องบรรจุเข้ารับราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 ลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมและการ
ลาไปรับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารมีสิทธิลาดังนี้
 การลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีงบประมาณละไม่เกิน 2 เดือน
 ลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพร้อม ปีงบประมาณละไม่เกิน 30 วัน
 การตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้กาหนด
การแลกเวร
1. การแลกเวรต้องมีใบแลกเวรทุกครั้ง
4)
2. ให้เขียนใบแลกเวรตามแบบฟอร์มที่กลุ่มการพยาบาลกาหนด โดยมีลายเซ็นของผู้แลกเวร และผู้รับ
แลกเวรทุกครั้ง ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าพยาบาล
5)
3. ห้ามอยู่เวร บ่าย/ดึก หรือ ดึก/เช้า
6)
4. ห้ามแลกเวรข้ามหน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานมีความจาเป็น เช่น มีเจ้าหน้าที่ไปอบรม ยอดผู้ปุวยมาก
เกินเกณฑ์ แล้วให้ขึ้นทางานเสริม โดยการพิจารณาจากสมรรถนะเป็นรายบุคคล
7)
5. กรณีไม่เขียนใบแลกเวรถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติเจ้าของเวรต้องรับผิดชอบ
การจัด OT
1. ให้ผู้รับผิดชอบจัดตารางเวร ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้าหน่วยงาน เสนอหัวหน้า
พยาบาลเพื่อตรวจทานและนาเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลอนุมัติก่อนวันที่ 20 ของเดือน
2. การวง OT ให้วงเวรบ่าย/ดึกในสัดส่วนที่เท่าๆกันระหว่างเวร เช้า บ่าย ดึก (เช้าต่อบ่าย/เช้าต่อดึกใน
วันทาการ) และวงเวรในวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์
3. กรณีมีคนลาฉุกเฉินและลาต่างๆ ให้จัด OT คนที่หยุด เพื่อขึ้น OT (โดยเฉลี่ย OT เท่าเทียมกัน) ให้
เซ็นชื่อขึ้นปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกครั้ง การจ่าย OT จ่ายตามการลงชื่อปฏิบัติงานเท่านั้น
การเรียกเวรเสริม
การกาหนดอัตรากาลังพยาบาลของโรงพยาบาลไพรบึง อิงเกณฑ์การจัดอัตรากาลังตามสภาการ
พยาบาล และจากประเภทผู้ปุวย ดังนี้
พยาบาลวิชาชีพ : ผู้ปุวย
งาน OPD
= 1 : 100
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งาน ER
งานผู้ปุวยใน
งานห้องคลอด

= 1 : 10
= 1:6
= 2:1

การขึ้นปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ทุกคนขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละเวรก่อน 15 นาที
2. ดูแล และตรวจสอบงานในหน้าที่ Quick round
3. ดาเนินการรับและส่งเวรเพื่อมอบหมายงานในแต่ละเวรอย่างเป็นระบบและถูกต้องให้การพยาบาลโดย
ใช้กระบวนการพยาบาลและยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง
4. ห้ามเล่มเกมส์ในระหว่างขึ้นปฏิบัติงาน ถ้าเล่นให้หัวหน้างาน,เวรตรวจการตักเตือน
5. ห้ามโทรศัพท์ส่วนตัวนานเกิน 5 นาทีในขณะปฏิบัติงาน และขณะมีงานด่วนห้ามโทรศัพท์ส่วนตัวโดย
เด็ดขาด
6. เวรดึกต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปุวยสามารถติดต่อได้สะดวกตลอดเวลา และให้เดินตรวจเยี่ยมอาการของ
ผู้ปุวยอย่างน้อย ทุก 1 ชั่วโมง หรือตามประเภทผู้ปุวย
7. การลงเวรต้องรับ-ส่งเวรเรียบร้อยจึงลงเวรได้
8. ห้ามให้คนอื่นขึ้นปฏิบัติงานแทน (ขายเวร)ในเวรของวันทาการ
9. ขออนุญาตไปทาธุระส่วนตัว เขียนขออนุญาตออกนอกสถานที่ที่ห้องกลุ่มงานการพยาบาล
ถ้า
เกิน 2 ชม.ให้เขียนใบลา
การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่
กลุ่มงานการพยาบาลจัดให้มีระบบการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ก่อนปฏิบัติงาน โดยจัดให้มี
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาในช่วงทดลองปฏิบัติงาน บุคลากรใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการ
ปฐมนิเทศทั้งในระดับกลุ่มงานการพยาบาล ระดับหน่วยงาน และฝุายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสัปดาห์แรกของการ
ปฏิบัติงาน
16.1 ฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานของกลุ่มงานการพยาบาลอย่างน้อย 1 เดือน โดย
16.1.1 ขึ้นเวรเช้า 4 สัปดาห์ 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
 ช่วยทาคลอดผิดปกติ 2 CASE
 ทาคลอดปกติ 3 CASE
 CPR 1 CASE
 ช่วยแพทย์ใส่ ET Tube 3 CASE
 ช่วยแพทย์ทา Cut Down 3 CASE
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ช่วยแพทย์เจาะท้อง 3 CASE
ช่วยแพทย์เจาะปอด 3 CASE
ช่วยแพทย์เจาะหลัง 3 CASE
ICD 1 CASE
เย็บแผล 5 CASE
ทาแผล 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
 ให้คาปรึกษาก่อนพบแพทย์ 20 CASE
 ให้คาแนะนาก่อน Admit 10 CASE
 ช่วยแพทย์ตรวจภายใน 5 CASE
 ให้คาแนะนาก่อนส่งต่อ 10 CASE
 ตอบใบส่งต่อ 10 CASE
 ANC รายใหม่ทุกขั้นตอน 3 CASE
 วางแผนครอบครัวทุกขั้นตอน 5 CASE
 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกขั้นตอน 5 CASE
 ตรวจมะเร็งมดลูก 5 CASE
 เยี่ยมบ้านหลังคลอด 5 CASE
 ปฏิบัติงานประจาที่หน่วยงาน โดยขึ้นเวรเช้า 2 สัปดาห์ ขึ้นเวรเช้าสลับเวร บ่ายและเวร ดึก
2 สัปดาห์ โดยให้หัวหน้าเวรเป็นพี่เลี้ยง

ปฏิบัติงานประจาที่หน่วยงาน OPD,ER ต้องผ่าน CASE ตรวจรักษาโรค อย่างน้อย 30
CASE โดยผ่านพยาบาลเวชปฏิบัติ 20 CASE และผ่านแพทย์ประจาทบทวน 10 CASE
และผลการทบทวนผ่านเกณฑ์ 80 %

ปฏิบัติงานประจาที่หน่วยงาน LR ต้องผ่าน CASE ทาคลอดปกติ 5 CASE ผิดปกติ 1
CASE

ปฏิบัติงานประจาที่หน่วยงาน IPD ผ่านการเป็นหัวหน้าเวร 10 ครั้ง

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะเฉพาะหน่วยอย่างน้อย
60 % จึงให้จัดเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
การเข้าร่วมกิจกรรม
 จัดประชุมประจาเดือน และวิชาการ แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนด (การประชุมที่กาหนดให้มาทุกคน) 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
 ชุดเสื้อและกระโปรงหรือเสื้อและกางเกงตามแบบที่กระทรวงกาหนดเท่านั้น
 ชุดเครื่องแบบต้องมีเครื่องหมายประกอบอื่นๆได้แก่
 หมวกสีขาว พร้อมกับติดแถบกามะหยี่สีดาจานวน 1 แถบ ขนาด 1.5 เซนติเมตร
 ติดเข็มเครื่องหมายสถาบันการศึกษาที่ปกเสื้อด้านซ้าย
 ติดปูายชื่อสกุล ตาแหน่งที่อกเสื้อด้ายซ้าย หรือแขวนปูายที่โรงพยาบาลกาหนด
 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 กางเกงสีดา สีน้า
เงิน หรือสีเทา แขวนหรือติดปูายชื่อตามที่โรงพยาบาลกาหนด สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดา หรือสี
น้าตาล ถุงเท้าสีสุภาพ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชุดเสื้อ-กระโปรง หรือเสื้อ-กางเกงขายาว โดยเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สีเหลืองปกเสื้อตามแบบ
ที่กระทรวงกาหนด สวมรองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าขาว ติด-แขวนปูายชื่อตามที่โรงพยาบาลกาหนด
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเปล
แต่งกายชุดเสื้อ-กางเกงขายาว เสื้อซาฟารีสีขาว กางเกงขายาวสีดา กรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดา
น้าตาล สวมถุงเท้า ติด-แขวนปูายชื่อขณะปฏิบัติงาน
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ระเบียบการเข้าบ้านพัก
1. เขียนขอเข้าบ้านพักที่กลุ่มงานการพยาบาล
2. คณะกรรมการบ้านพักจัดหาบ้านพักให้ตามความเหมาะสม
3. ปฏิบัติตามกฎของการเข้าอยู่บ้านพัก
4. ค่าน้า,ค่าไฟได้ตามสิทธิ์ กรณีใช้เกินรับผิดชอบจ่ายเอง ฝุายบริหารงานทั่วไปเก็บเงินสิ้นเดือน
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ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มงานการพยาบาล
อุบัติการณ์

ผู้พบเห็นเหตุการณ์แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น

นอกเวลา
รายงานหัวหน้าเวร ,เวรตรวจการ

ในเวลา
รายงานหัวหน้างาน
หัวหน้าพยาบาล

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล
แก้ไข/รายงาน

ผู้อานวยการ
การแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น
1. แยกคู่กรณี
2. พูดคุย รับฟังปัญหา ไกล่เกลี่ย เบื้องต้น
3. ขอโทษ
4. ไม่ให้คู่กรณีขึ้นมา Clear เองต้องมีบุคคลที่ 3
สิทธิผู้ป่วย
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สิทธิผู้ป่วย
1. พยาบาลทุกคนของโรงพยาบาลตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้ปุวยทุกคนโดยไม่คานึงถึง อายุ เพศ
เชื้อชาติ ศาสนา โดย
 กาหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องสิทธิผู้ปุวย ซึ่งได้แก่ การกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อสิทธิผู้ปุวย
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามประเมินผล ควบคุมกากับโดยหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด
 มีความพยายามสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดการให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ปุวย ในเชิงรุก
โดยมิต้องรอให้ผู้ปุวยร้องขอเพื่อใช้สิทธิของตน
 มีแนวทางให้ข้อมูลที่จาเป็นแก่ผู้ปุวยและญาติทั้งในเรื่องสิทธิ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการเจ็บปุวย
 มีระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้ปุวยที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม
 ผู้ปุวยที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลอย่างเหมาะสมได้แก่
 ผู้ปุวยเด็ก จะต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างจากผู้ปุวยทั่วไป มีการจัดเตรียมอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่และสถานที่อย่างเหมาะสม
 ผู้ปุวยระยะสุดท้าย ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาบัดอาการ
เจ็บปวด ความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์และสังคมโดยไม่ละเลยเพราะคิดว่ารักษาไม่หายแล้วก็
เลยไม่ต้องดูแล
 กาหนดข้อบ่งชี้และแนวทางในการแยก ผูกยึดผู้ปุวยอย่างชัดเจน โดยคานึงถึงสิทธิผู้ปุวยเป็นหลัก
รวมไปถึงความต้องการด้านกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณเป็นหลัก อย่าเอาแต่ความ
สะดวกสบายของตัวเจ้าหน้าที่เอง เพราะอาจทาให้ผู้ปุวยที่ไม่รู้สึกตัวต้องบาดเจ็บเพิ่มขึ้น
 กาหนดแนวทางการดูแลผู้ปุวยถูกทาร้ายร่างกายทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 กาหนดแนวทางการดูแลผู้ปุวยถูกข่มขืน
 กาหนดแนวทางการดูแลผู้ปุวยจิตเวช / ฆ่าตัวตาย

คาประกาศสิทธิของผู้ป่วย
โดย คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ปุวยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
เข้าใจอันดี และเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ปุวยไว้
1. ผู้ปุวยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ 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 เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจาเป็น
4. ผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบ วิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจาเป็นแก่กรณี โดยไม่คานึงว่าผู้ปุวยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
5. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็น ผู้
ให้บริการแก่ตน
6. ผู้ปุวยที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และ มีสิทธิ
ในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
7. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยเคร่งครัด
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ปุวยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
8. ผู้ปุวยมีสิทธิที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูก
ทดลองในการทาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
9. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน
เวช
ระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรือผู้แทน โดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ปุวยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 กาหนดวัตถุประสงค์
ให้สภาการพยาบาลส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ประกอบกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ และการรักษา
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในระดับที่ดีที่สุดในการปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้รับบริการ ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงได้กาหนด
มาตรฐานหลักของบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งที่เป็นบริการในชุมชนและในสถานบริการด้านการ
สาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานนาไปใช้ในการสร้างมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง สาหรับแต่ละหน่วยงานซึ่งจะนาไปสู่
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 การบริหารจัดการการพยาบาลดาเนินการโดยกลุ่มงานการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.2 ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานการเป็นพยาบาลวิชาชีพ
1.3 กลุ่มงานการการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดปรัชญา
นโยบายทางการพยาบาลเพื่อเป็นทิศทางการปฏิบัติของทุกหน่วยงานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.4 กลุ่มงานการการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีโครงสร้างและขอบเขตงานในความรับผิดชอบชัดเจน
1.5 มีระบบและกลไกการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
1.6 มีนโยบาย เปูาหมายและแผนงานที่ส่งเสริมคุณภาพบริการพยาบาล และการส่งเสริมเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติการ
พยาบาล
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2.1 มีระบบและกลไกการคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
2.2 พยาบาลทุกระดับมีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ที่เพียงพอ ดังนี้
2.2.1 พยาบาลทุกคนต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์
2.2.2 พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย / หอผู้ปุวย
(1) ได้รับการศึกษาต่อ และ/หรือฝึกอบรมในสาขาที่ให้บริการนั้น ๆ
(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และ/หรือผ่านการฝึกอบรมด้านบริหาร
2.2.2 พยาบาลวิชาชีพระดับผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานการการพยาบาล
(1) สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้รับการอบรมด้านการบริหาร หรือสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือปริญญาเอก
(2) มีประสบการณ์ด้านการบริหารในระดับหอผู้ปุวยหรือหน่วยงาน
2.3 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ (Job descriptions) และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง (Job specification) ของผู้
ให้บริการการพยาบาล
ทุกระดับชัดเจนตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2.4 การจัดอัตรากาลังเหมาะสมกับความต้องการบริการพยาบาล (Nursing needs)
2.5 มีการจัดการเตรียมการการควบคุมกากับและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2.6 มีระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถบุคลากรเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัย
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มาตรฐานที่ 3 การจัดระบบงาน และกระบวนการให้บริการการพยาบาล และการผดุงครรภ์
3.1 การบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้องคานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการมีการกาหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติ (Nursing Policy &Procedures)แนวทางการพยาบาลผู้ปุวย(Nursing Standard of
Patient Care)ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์รวมทั้งกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องและขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.2 มีพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลในการให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตลอดระยะเวลา
ที่ให้บริการ
3.3 การมอบหมายงานให้แก่บุคลากรที่มีความรู้และทักษะต่ากว่าระดับวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์
ต้องไม่ใช่งานในระดับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีพยาบาลผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพเป็นผู้กากับ
ดูแล
3.4 กาหนดนโยบาย และสนับสนุนการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.5 มีกลไกส่งเสริมให้พยาบาลและผดุงครรภ์ประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน และธารงไว้ซึ่ง 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)
เป็นการปฏิบัติที่มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ผู้รับบริการ 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 รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อปกปูองและรักษาไว้ซึ่งสิทธิ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลของ ผู้รับบริการ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ บนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่ทันสมัย โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มี
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การทบทวน ประเมินกระบวนการการดูแล ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ มีการนาความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 การจัดการ การดูแลต่อเนื่อง ให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับบริการ
ในการดูแลตนเอง และสามารถใช้แหล่งประโยชน์ในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและรายงานบันทึกและรายงานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ครอบคลุมการดูแล
ผู้รับบริการตามกระบวนการพยาบาล โดยครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ชัดเจน กะทัดรัด มีความต่อเนื่อง
และสามารถใช้เพื่อประเมินคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้
ข้อ 4 มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Outcome Standard)
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการประเมินคุณภาพของบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ สามารถประเมินได้จาก
ผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลว่าบรรลุ เปูาหมายที่กาหนดหรือไม่
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
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (3) (ซ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
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 ย่อมดารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรม และเคารพต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา สังคม หรือลัทธิการเมือง
ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพ ย่อมไม่ประพฤติหรือกระทาการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ
หมวด 2
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ส่วนที่ 1
การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของวิชาชีพตามที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
โดยไม่เรียกร้อง สินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือจากค่าบริการที่ควรได้รับตามปกติ
ข้อ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่จูงใจ หรือชักชวนผู้ใดให้มาใช้บริการการพยาบาล หรือ
การผดุงครรภ์เพื่อผลประโยชน์ของตน
ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่เรียกร้องขอรับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการรับหรือ
ส่งผู้ปุวย หรือผู้ใช้บริการเพื่อรับบริการทางการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์
ข้อ 10 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการโดยสุภาพและปราศจากการบังคับ
ขู่เข็ญ
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่หลอกลวงผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการ ให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์
ของตน
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบวิชาชีพโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัย และความ
สิ้นเปลืองของผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการ
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่สั่งใช้หรือสนับสนุนการใช้ยาตาราลับ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์อันไม่เปิดเผยส่วนประกอบ
ข้อ 14 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยเจตนา หรือให้ความเห็นโดยไม่
สุจริตในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
ข้อ 15 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ปุวย หรือผู้ใช้บริการ ซึ่งตนทราบมา
เนื่องจากการประกอบวิชาชีพเว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการ หรือเมื่อต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือตามหน้าที่
ข้อ 16 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระยะอันตรายจากการเจ็บปุวย
เมื่อได้รับคาขอร้องและตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้
ข้อ 17 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ประกอบการในทางสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะเว้นแต่ใน
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เหตุฉุกเฉินในการปฐมพยาบาล หรือในการปฏิบัติหน้าที่การงานของกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือสภากาชาดไทย
ข้อ 18 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ใช้หรือสนับสนุนให้มีการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การ
ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขหรือการประกอบโรคศิลปะโดยผิดกฎหมาย
ส่วนที่ 2
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ
ข้อ 19 ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
ข้อ 20 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ทับถมให้ร้ายหรือกลั่นแกล้งกัน
ข้อ 21 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ชักจูงผู้ปุวยหรือผู้ใช้บริการผู้อื่นมาเป็นของตน
ส่วนที่ 3
การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
ข้อ 22 ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงยกย่องให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน
ข้อ 23 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่ทับถมให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมงาน
ข้อ 24 ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน
ส่วนที่ 4
การศึกษาวิจัยและการทดลองต่อมนุษย์
ข้อ 25 ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ทาการทดลองต่อมนุษย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกทดลองและ
ต้องพร้อมที่จะปูองกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลองนั้นๆ
ข้อ 26 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ปุวยหรือ
ผู้ใช้บริการในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามส่วนที่ 1 โดยอนุโลม
ข้อ 27 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการทดลองที่
บังเกิดต่อผู้ถูกทดลอง อันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลอง
ข้อ 28 ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถทาการวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง
ดังกล่าว ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น
ข้อ 29 ผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการ
ทดลองในมนุษย์ และจรรยาบรรณของนักวิจัย
หมวด 3
การโฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ข้อ 30 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพของตนหรือของผู้อื่น
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ข้อ 31 การโฆษณาตามข้อ 30 อาจกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) การแสดงผลงานในวารสารทางวิชาการหรือในการประชุมวิชาการ
(2) การแสดงผลงานในหน้าที่หรือในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
(3) การแสดงผลงานหรือความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อการศึกษาของมวลชน
(4) การประกาศเกียรติคุณเป็นทางการโดยสถาบันวิชาการ สมาคมหรือมูลนิธิ
ทั้งนี้ ต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่จะเกิดต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ส่วนบุคคล
ข้อ 32 ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจแสดงข้อความเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ของตนที่สถานที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือสานักงานได้เพียง
ข้อความเฉพาะเรื่อง ต่อไปนี้
(1) ชื่อ ชื่อสกุล และอาจมีคาประกอบชื่อได้เพียงคาอภิไธย ตาแหน่งทางวิชาการ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ และบรรดาศักดิ์เท่านั้น
(2) ชื่อปริญญา วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือแสดงคุณวุฒิอย่างอื่น ซึ่งตนได้
รับมาโดยวิธีการถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสภาการพยาบาลหรือสถาบันนั้นๆ
(3) สาขาของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(4) เวลาทาการ
ข้อ 33 ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจแจ้งความการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เฉพาะการแสดงที่อยู่ ที่ตั้งสานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ และหรือข้อความที่อนุญาตในข้อ 32 เท่านั้น
ข้อ 34 ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ทาการเผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อมวลชน ถ้าแสดงตนว่าเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แจ้งสถานที่ทาการประกอบวิชาชีพส่วนตัวเป็นทานองการโฆษณาและต้องไม่มี
การแจ้งความตามข้อ 33 ในที่เดียวกันหรือขณะเดียวกันนั้นด้วย
ข้อ 35 ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องระมัดระวังตามวิสัยที่พึงมีมิให้การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของตนแพร่ออกไปในสื่อมวลชนเป็นทานองโฆษณาความรู้ 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
กาหนดโดยคณะอนุกรรมการจริยธรรม สภาการพยาบาล
1. เกณฑ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านจริยธรรมทั่วไป
1) ดาเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
2) ดารงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ มารยาทงาม
3) รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน
4) ปฏิบัติตนด้วยการใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุูงเฟูอ
5) ปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง
6) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
7) เคารพในสิทธิหน้าที่ของตนและผู้อื่น
8) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริม ยกย่อง สนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา กษัตริย์
9) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ไม่มีอคติ
10) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ด้านจริยธรรมวิชาชีพ
11) ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
12) ไม่ใช้ หรือไม่ยินยอมให้ผู้อื่นประกอบวิชาชีพเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้
13) ปฏิบัติตนตามกฎหมายวิชาชีพและข้อบังคับของวิชาชีพ
14) ยอมรับความเชื่อและค่านิยมของผู้อื่น
15) ตระหนักในคุณค่าของตนเองและภูมิใจในวิชาชีพ
16) พัฒนาตนเองให้มีความยึดมั่นในคุณงามความดีและความถูกต้องชอบธรรม
17) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ฯ ทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอยู่เสมอ
18) สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
19) ปฏิบัติวิชาชีพด้วยเจตนาดีไม่คานึงถึงความแตกต่างด้านฐานะ ศาสนา เชื้อชาติ สังคม และการเมือง
20) ประกอบวิชาชีพโดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนเกินกว่าที่พึงได้รับ
21) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้บริการของผู้รับบริการ
22) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการตามสิทธิ
23) ให้บริการโดยคานึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ
24) ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการเว้นแต่เป็นการรักษาพยาบาล หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
25) เป็นตัวแทนผู้รับบริการที่สื่อความต้องการด้วยตนเองไม่ได้
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26) ปกปูองการละเมิดสิทธิของผู้รับบริการในการรักษาพยาบาล
27) ประกอบวิชาชีพโดยคานึงถึงความถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็วต่อผู้รับบริการ
28) ปฏิบัติการพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
29) ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน ไม่ทับถมให้ร้าย หรือกลั่นแกล้งกัน
30) ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และความต้องการพื้นฐานของแต่ละคน
31) เคารพในสิทธิ ยอมรับความสามารถ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
32) ยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถ และผู้ประพฤติดี
33) ละเว้นการส่งเสริม ปกปูองผู้ประพฤติผิด
34) ละเว้นการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
35) ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่ออยู่ในวิสัยที่ช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องรอการร้องขอ
36) ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประสานสัมพันธ์และมุ่งให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน
37) ร่วมคิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบวิชาชีพให้เกิดความร่วมมือที่ดีและปรับปรุง พัฒนางาน
สม่าเสมอ
38) ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ร่วมงานในทางที่ชอบ
39) ส่งเสริมความเสมอภาคในการพัฒนาและความก้าวหน้าในหน้าที่ของผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ
40) เผยแพร่ชื่อเสียงและคุณค่าของวิชาชีพด้วยความภาคภูมิใจ
41) อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเพื่อเป็นแบบอย่าง
42) ศรัทธาในการประกอบวิชาชีพของตน
43) ดารงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพ
44) อุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน เมื่อมีเหตุจาเป็นและฉุกเฉิน นอกเหนือเวลาทางานปกติ
45) มีน้าใจ และแสดงความเต็มใจในการให้บริการ
46) ไม่เรียก หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจากสิทธิที่พึงได้รับ
47) จัด, ร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือต่อวิชาชีพโดยไม่หวังผลประโยชน์
48) ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะปกปูองสาธารณะประโยชน์
49) ขวนขวายและอาสาในการให้บริการแก่ชุมชน โดยเฉพาะในยามวิกฤต
50) ให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน และเสมอภาค
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
1. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และในการดารงตนอยู่ในสังคม
1.1 การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สะอาด เรียบร้อย
1.2 รักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล
1.3 วางตัวได้เหมาะสมตามกาลเทศะ น่าเชื่อถือเป็นแบบอย่างที่ดี สังคมยอมรับ
1.4 กิริยาท่าทางสุภาพ น้าเสียงอ่อนโยนใช้คาสุภาพ
1.5 คล่องแคล่ว ว่องไว
1.6 สุขภาพกายแข็งแรง
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1.7 สุขภาพจิตสมบูรณ์
2. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม สอดคล้องกับค่านิยมวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ ของสังคม
2.1 ไม่มีประวัติการทาผิดศีลธรรม
2.2 ดารงตนอยู่ในขอบเขตกฎหมายบ้านเมือง
2.3 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2.4 รักษาระเบียบ วินัย วัฒนธรรมขององค์การ
2.5 มีความเสียสละ
2.6 มีความเพียรพยายาม มานะ อดทน
2.7 ละเว้นการส่งเสริม ปกปูองผู้ประพฤติผิด
2.8 ดารงชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ฟุูงเฟูอ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.1 กระตือรือร้น ให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการและผู้ร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ
3.2 ยกย่องให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
3.3 ยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถและผู้ประพฤติดี
3.4 สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
3.5 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
4. แสดงความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
4.1 ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี
4.2 สนใจรับฟังตอบข้อซักถามและอธิบายให้ผู้รับบริการทราบ ด้วยความเต็มใจ
5. ให้บริการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรเต็มใจ
5.1 ดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยผู้รับบริการอย่างสม่าเสมอด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน
5.2 แสดงออกด้วยกิริยา วาจา น้าเสียง 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 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จครบถ้วน
7.4 ช่วยเหลืองานนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย ตามโอกาสอันสมควร
8. ให้บริการด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพ
8.1 ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามหลักการ วิธีการ ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
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9. มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง เกี่ยวกับการดารงตนในการประกอบวิชาชีพ
9.1 สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้และทักษะด้านศาสตร์ ทางวิชาชีพ ศาสตร์ทาง จริยธรรม และศาสตร์อื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับการปฏิบัติวิชาชีพและการดารงตนในสังคม
10. มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มงานการวิชาชีพ
10.1 เป็นสมาชิกของกลุ่มงานการวิชาชีพ
10.2 เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพ
10.3 ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมวิชาชีพ
10.4 ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
10.5 ติดตามข้อมูลข่าวสารของวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของพยาบาลโดยผู้รับบริการ
1) อัธยาศัยในการต้อนรับ
2) ความสุภาพและความอ่อนโยน
3) มีมนุษยสัมพันธ์
4) ความกระตือรือร้น
5) การควบคุมอารมณ์
6) การให้ความเสมอภาค
7) การให้เกียรติ
8) ตอบคาถามด้วยความเต็มใจ
9) ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์
10) รับฟังและช่วยคลี่คลายปัญหาและให้คาปรึกษา
11) รักษาสิทธิของผู้รับบริการ
12) รักษาความลับของผู้รับบริการ
13) อธิบายให้เข้าใจทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
14) ปลอบโยนให้กาลังใจ
15) ความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการบริการ
16) ความนิ่มนวลในการปฏิบัติการพยาบาล
17) มีน้าใจ (สนใจ เต็มใจ เอาใจใส่)
18) ช่วยเหลือให้บรรเทาความเจ็บปวด หรือความไม่สุขสบาย
19) ความสะอาดเรียบร้อยในการแต่งกาย
20) พฤติกรรมโดยทั่วไปน่าเชื่อถือและน่าศรัทธา
สมรรถนะหลักที่จาเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามความหมายของ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 นั้น หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบ
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วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จาก สภาการพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลได้กาหนดสมรรถนะหลักของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ไว้ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.1 ประเมินภาวะสุขภาพและความต้องการผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม
1.2 วินิจฉัยการพยาบาล
1.3 วางแผนการพยาบาล
1.4 ปฏิบัติการพยาบาล
1.5 ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
1.6 จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
สมรรถนะที่ 2 ปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประเมินปัญหาและความต้องการผู้ใช้บริการ
2.2 วินิจฉัยการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์
2.3 วางแผนการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์
2.4 บริบาลครรภ์ โดยการรับฝากครรภ์ คัดกรอง และส่งต่อในรายผิดปกติ
และประยุกต์หลักการดูแลให้สอดคล้องกับสภาพและวัฒนธรรมของหญิงตั้งครรภ์
2.5 ทาคลอดปกติ
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
สมรรถนะที่ 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 เพื่อความปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ
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สมรรถนะที่ 4 ปูองกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อลดความเจ็บปุวยจากโรคที่สามารถปูองกันได้
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของชุมชน และการระบาดของโรคในชุมชน
4.2 เสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของชุมชนเพื่อปูองกันโรค
4.3 เฝูาระวัง ค้นหา และสืบสวนโรคที่เกิดในชุมชน
4.4 ให้วัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน
สมรรถนะที่ 5 ฟื้นฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
5.1 ปูองกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความเจ็บปุวย
5.2 เลือกใช้วิธีการฟื้นฟูสภาพ
5.3 แนะนาการใช้กายอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม
5.4 ให้ความรู้ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะนาแหล่งประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่องแก่ ผู้ใช้บริการ
ญาติ และผู้เกี่ยวข้อง
5.5 ประสานกับแหล่งประโยชน์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพชุมชน
สมรรถนะที่ 6 รักษาโรคเบื้องต้น ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล
6.1 คัดกรองโรคเบื้องต้น
6.2 วินิจฉัยโรคเบื้องต้น
6.3 รักษาโรคเบื้องต้น
6.4 ให้การผดุงครรภ์ และวางแผนครอบครัว
สมรรถนะที่ 7 สอนและให้การปรึกษาบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน เพื่อการมีภาวะสุขภาพที่ดี
7.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสอนผู้ใช้บริการให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
7.2 ให้การปรึกษาแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีปัญหาทางกาย จิต สังคม ที่ไม่ซับซ้อน
7.3 แนะนาและส่งต่อผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน
สมรรถนะที่ 8 ติดต่อสื่อสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.1 ติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 บันทึกและเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง
8.3 นาเสนอความคิด ผลงานต่อสาธารณชน
8.4 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารในงานที่รับผิดชอบ
8.5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
สมรรถนะที่ 9 แสดงภาวะผู้นาและการบริหารจัดการตนเอง และงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
9.1 มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผน แก้ปัญหา และตัดสินใจ
9.2 รับผิดชอบงานในหน้าที่
9.3 วางแผนและจัดการทรัพยากร และเวลา
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9.4 เจรจาต่อรองเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และงานที่รับผิดชอบ
9.5 ประสานงานกับผู้ร่วมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.6 พัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
9.7 จัดการให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการ
9.8 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีม หรือลูกทีม
สมรรถนะที่ 10 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชน
10.1 ดูแลผู้ปุวยและผู้ใช้บริการให้ได้รับสิทธิพื้นฐานตามที่สภาวิชาชีพกาหนดไว้ใน "สิทธิผู้ปุวย"
10.2 ปฏิบัติตนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามที่สภาการพยาบาลกาหนด
10.3 ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
10.4 ประกอบวิชาชีพโดยตระหนักถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ
10.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยให้ความเสมอภาคต่อทุกกลุ่ม เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐานะ และภาวะ
สุขภาพ
สมรรถนะที่ 11 ตระหนักในความสาคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการพยาบาล และสุขภาพ
11.1 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
11.2 ใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล
11.3 ให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
11.4 คานึงถึงจรรยาบรรณนักวิจัย และสิทธิมนุษยชน
สมรรถนะที่ 12 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
12.1 สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
12.2 เลือกใช้ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
12.3 บันทึกข้อมูลสุขภาพ และการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมรรถนะที่ 13 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล
13.1 มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
13.2 มีความตระหนักในตนเอง และมีความเห็นใจผู้อื่น
13.3 จัดการกับอารมณ์ และความเครียดของตนเอง
13.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
13.5 มีความตระหนักในการปกปูอง รักษาสิทธิด้านสุขภาพแก่ประชาชน
สมรรถนะที่ 14 พัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีศักดิ์ศรี
14.1 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
14.2 ตระหนักในความสาคัญของการเป็นสมาชิกกลุ่มงานการวิชาชีพ
14.3 รู้รักสามัคคีในเพื่อนร่วมวิชาชีพ
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14.4 ให้ความร่วมมือ ในการทากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มงานการวิชาชีพ
14.5 ตระหนักในความสาคัญของการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษาและบุคลากรใหม่ในสาขา
วิชาชีพ

ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 (3) (ช) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษตาม
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 คณะกรรมการสภาการพยาบาล
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ.2530
3.2 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่
2) พ.ศ.2534
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
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“การเจ็บปุวยฉุกเฉิน” หมายความว่า การเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จาเป็นต้อง
ดาเนินการช่วยเหลือและการดูแลรักษาทันที และให้หมายความรวมถึงการปฐมพยาบาล การปฏิบัติและการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยฉุกเฉินและวิกฤต โดยเริ่มตั้งแต่จุดเกิดเหตุ หรือจุดแรกพบผู้ปุวย จนกระทั่งผู้ปุวยได้รับการรักษา
ที่ถูกวิธีจากแพทย์
“การเจ็บปุวยวิกฤต” หมายความว่า การเจ็บปุวยที่มีความรุนแรงถึงขั้นที่อาจทาให้ผู้ปุวย
ถึงแก่ชีวิตหรือพิการได้
หมวด 2
การประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ส่วนที่ 1
การพยาบาล
ข้อ 5. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นสอง ให้กระทาการพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตามแผนการพยาบาล
ในกรณีที่เป็นปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน หรือเป็นการเจ็บปุวยฉุกเฉิน หรือวิกฤต จะทาการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ จะต้องกระทาร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ข้อ 6. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นสอง จะให้ยาผู้ปุวยได้เฉพาะที่แพทย์ซึ่งเป็นผู้บาบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อเป็น
การปฐมพยาบาล
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ปุวยดังกล่าวห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางหลอดเลือดดา ทางช่องรอบ
เยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง
ข้อ 7. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง จะให้ยาผู้ปุวยได้เฉพาะที่แพทย์ซึ่งเป็นผู้บาบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อ
เป็นการปฐมพยาบาล
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ปุวยดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
7.1 ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่องรอบเยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง
7.2 ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดา เฉพาะที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2
การทาหัตถการ
ข้อ 8. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง กระทาการพยาบาลโดยการทาหัตถการตามขอบเขตที่กาหนดดังนี้
8.1 การทาแผล การตกแต่งบาดแผล การเย็บแผล การตัดไหม การผ่าฝีในตาแหน่งซึ่งไม่
เป็นอันตรายต่ออวัยวะสาคัญของร่างกาย การถอดเล็บ และการจี้หูดหรือจี้ตาปลา
8.2 การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตาแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะสาคัญของ
ร่างกายออก โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง
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8.3 การล้างตา
ข้อ 9. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง กระทาการพยาบาลโดยการทาหัตถการต่อไปนี้ จะต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนดและได้รับใบรับรองจากสภาการพยาบาล
9.1 การใส่และถอดห่วง (IUD)
9.2 การฝังและถอดยาคุมกาเนิด (Nor Plant)
9.3 การผ่าตัดตาปลา
9.4 การเลาะก้อนใต้ผิวหนัง บริเวณที่ไม่เป็นอันตราย
9.5 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
(Visual Inspection Using Acetic Acid)
9.6 การจี้ปากมดลูกด้วยความเย็น (Cryotherapy)
ส่วนที่ 3
การรักษาโรคเบื้องต้น
ข้อ 10. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ให้กระทาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้
ภูมิคุ้มกันโรคได้จะต้องได้รับการศึกษา/อบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลกาหนด และต้องขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ตาม
ประกาศของสภาการพยาบาล
ข้อ 11. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สาขาเวช
ปฏิบัติชุมชน กระทาการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้
ภูมิคุ้มกันโรคได้ และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกาหนดในการรักษาโรค
เบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามประกาศของสภาการพยาบาล
ข้อ 12. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งตาม ข้อ 10. และข้อ 11. ต้องกระทาการรักษาโรคเบื้องต้นตามข้อกาหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการ
ให้ภูมิคุ้มกันโรคของสภาการพยาบาลโดยเคร่งครัด จะต้องทาการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคโดย
12.1 ตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
โดยเคร่งครัด
12.2 ให้ผู้ปุวยไปรับการบาบัดรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เมื่อปรากฏ ตรวจพบ หรือ
เห็นว่าอาการไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพิ่มขึ้น มีโรค หรือภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรอื่น ๆ เกี่ยวกับการบาบัดรักษา เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์
การบาบัดรักษาหรือ เวชภัณฑ์ เป็นต้น
ข้อ 13. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ตามข้อ 12. ถ้าจาเป็นต้องใช้ยาให้ใช้ยาได้ตามคู่มือการใช้ยาที่สภาการพยาบาลกาหนด
ข้อ 14. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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ชั้นหนึ่ง ตามข้อ 12. จะให้ภูมิคุ้มกันโรค ต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
ข้อ 15. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ตามข้อ 12. จะต้องบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ปุวย หรือผู้รับบริการ อาการ และ
การเจ็บปุวยโรค การให้การรักษาโรค หรือการให้การบริการตามความเป็นจริง ตามแบบของสภาการพยาบาล และต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน
หมวด 3
การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์
ข้อ 16. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นสอง จะให้ยาผู้ปุวยได้เฉพาะที่แพทย์ ซึ่งเป็นผู้บาบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อ
เป็นการปฐมพยาบาล
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ปุวย ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางหลอดเลือดดา ทางช่องรอบเยื่อบุไข
สันหลัง หรือช่องไขสันหลัง
ข้อ 17. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นสอง จะทาการผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายที่มีครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติ ตลอดจนการพยาบาล
มารดาและทารก
ข้อ 18. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งจะให้ยาผู้ปุวยได้เฉพาะที่แพทย์ ซึ่งเป็นผู้บาบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาพยาบาล หรือเมื่อ
เป็นการปฐมพยาบาล
ทั้งนี้ การให้ยาผู้ปุวยดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
18.1 ห้ามมิให้ยา หรือสารละลายทางช่องรอบเยื่อบุไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง
18.2 ห้ามมิให้ยาหรือสารละลายทางหลอดเลือดดา เฉพาะที่สภาการพยาบาลประกาศกาหนด
ข้อ 19. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง จะทาการผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายที่มีครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติ ตลอดจนการพยาบาล
มารดาและทารกในรายที่มีครรภ์ผิดปกติหรือคลอดผิดปกติ ถ้าไม่สามารถหาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทา
การคลอดได้ภายในเวลาอันสมควร และเห็นประจักษ์ว่าถ้าละเลยไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาหรือทารก
ก็ให้ทาคลอดในรายเช่นนั้นได้แต่ห้ามมิให้ใช้คีมสูงหรือทาผ่าตัดในการทาคลอดหรือให้ยารัดมดลูกก่อน
คลอดหรือใช้เครื่องดูดสุญญากาศในการทาคลอดในรายที่รกค้างถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาให้ทา
คลอดรกด้วยวิธี ดึงรั้งสายสะดือ ถ้ารกไม่คลอดให้ส่งต่อทันทีในรายที่มีการตกเลือดหลังคลอดถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็น
อันตรายต่อมารดาให้รักษาอาการตกเลือดเบื้องต้นตามความจาเป็น และส่งต่อทันที
ข้อ 20. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสอง จะต้องใช้ยาทาลายและปูองกันการติดเชื้อสาหรับหยอดตา หรือปูายตาทารกเมื่อ
คลอดแล้วทันที
ข้อ 21. ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสอง จะต้องบันทึกการรับฝากครรภ์และการทาคลอดทุกรายในสมุดบันทึกการผดุงครรภ์
ตามแบบของสภาการพยาบาล และต้องรักษาสมุดนั้นไว้เป็นหลักฐาน
การบันทึกการรับฝากครรภ์และการทาคลอดตามวรรคหนึ่งของกระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นอื่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทย จะใช้สมุดบันทึกของ
กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือสภากาชาดไทยก็ได้
และต้องรักษาสมุดนั้นไว้เป็นหลักฐาน
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

ประกาศสภาการพยาบาล
เรื่อง การออกบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๐
---------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่ง
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยสมาชิกสามัญ พ.ศ.๒๕๔๒ สภาการพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ในการออกบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลสาหรับผู้ที่สมัครและได้รับบัตรเป็นครั้งแรก
ถ้าสมาชิกได้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วย ให้รอการลงทะเบียนเป็นสมาชิก
ไว้จนกว่าจะสอบผ่านการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต โดยให้กาหนดวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ เป็นวันออกบัตรสมาชิกด้วย
ข้อ ๒. ในการต่ออายุบัตรสมาชิก ถ้าสมาชิกขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้วย
ให้กาหนดวันที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 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
-สาเนาบัตรสมาชิกเดิม
-ไม่มีบัตรให้ใช้สาเนาใบอนุญาตฯ
แทน
-สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตร
ประชาชน
-สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้ามี)
-บัตรข้าราชการทหาร
-รูปขนาด 1 นิ้วจานวน 2ภาพ
-ค่าบารุง 500 บาท
-ค่าบัตร/บัตรแทน 50 บาท
-หากบัตรหมดอายุเสียค่าปรับปี
ละ 100 บาท
เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี

ต่อใบอนุญาตฯ ล่าช้า ทญ.8
-สาเนาใบอนุญาตฯ
-สาเนาบัตรสมาชิก

แบบประเมินความรู้ฯ ปร.1
- สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ
- สาเนาบัตรประชาชน

-สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

- รูป ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป

-สาเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
-บัตรข้าราชการทหาร
-รูปขนาด 1 นิ้วจานวน 3 ภาพ
-สาเนาประกาศการอบรม CNEU ที่ ครบ
50 หน่วยคะแนน
ค่าธรรมเนียม
ชั้นหนึ่ง 1,000 บาท
ชั้นสอง 800 บาท
และต้องยื่นแบบ ปร.1 เพื่อทาการสอบ
ประเมินความรู้ฯตามประกาศ

ค่าธรรมเนียม(เก็บหน่วยคะแนน
ครบ 50 หน่วยกิต)
ค่าสมัครสอบ 200 บาท
สอบ 1 รายวิชา 100 บาท
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 แบบคาขอต่าง ๆ และใบโอนเงิน ได้จากwww.tnc.or.th โดยจัดส่งไป ยัง สานักงาน
สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซอง ใบอนุญาตฯ
ล่าช้า)
โทร.02-9510145-51 ต่อ 5502 5516-5517, 5527- 5528

วิธีปฏิบัติในการต่อบัตรสมาชิก
ประเภทการต่อบัตร
1.การต่ออายุบัตรสมาชิก
1.1กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ
ไม่ตรงกับใบอนุญาตฯ
1.2กรณีบัตรสมาชิกและ
ใบอนุญาตฯหมดอายุตรงกัน
2.การคิดค่าบารุงสมาชิก
2.1กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ
ไม่ตรงกับใบอนุญาตฯ

3.การลดค่าบารุง
สมาชิกตามอายุ

แนวทางการปฏิบัติ
-การต่ออายุบัตรสมาชิกให้ตรงกับใบอนุญาตฯสามารถ
ปฏิบัติได้ 2 กรณี ได้แก่เมื่อบัตรสมาชิก
หมดอายุ หรือเมื่อใบอนุญาตฯหมดอายุ
- ให้ต่ออายุทุก 5 ปีพร้อมกัน

หมายเหตุ
-ตามประกาศ ข้อ
3

-เนื่องจากบัตรสมาชิกแบบใหม่ จะระบุวันที่ออกบัตร
-ตามประกาศ ข้อ
และวันที่บัตรหมดอายุตรงกับใบอนุญาตฯ
1
ดังนั้นให้คิดค่าบารุงสมาชิกนับจากวันที่บัตรหมดอายุ
และข้อ2
จนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ โดยคิด
เป็นรายปีๆละ 100 บาท(เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1ปี)เช่น
บัตรสมาชิกหมดอายุวันที่ 14 มีนาคม2550 ใบอนุญาตฯ
หมดอายุวันที่ 31 กรกฎาคม
2552 สมาชิกจะเสียค่าบารุงสมาชิก 200 บาท
และค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท
-ค่าบารุงสมาชิก 500 บาทและค่าธรรมเนียมบัตร50
บาท
สมาชิกอายุตั้งแต่ 56 ปีเป็นต้นไป จะลดค่าบารุงปีละ
100 บาท (กรณีต่ออายุ 5 ปี)ได้แก่
-อายุ 56 ปี เสียค่าบารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม
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บัตร 450 บาท
-อายุ 57 ปี เสียค่าบารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม
บัตร 350 บาท
-อายุ 58 ปี เสียค่าบารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม
บัตร 250 บาท
-อายุ 59 ปี เสียค่าบารุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมบัตร
150 บาท
-อายุ 60 ปีขึ้นไป เสียค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท
และได้รับบัตรสมาชิกตลอดชีพ
4.การคิดค่าบารุงค้างชาระ -บัตรสมาชิกหมดอายุเกิน 6 เดือน จะเสียค่า
บารุงค้างชาระปีละ 100 บาท(เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
5.การแก้ไขชื่อ-สกุล ในบัตร
-ดาเนินการแก้ไขพร้อมต่ออายุบัตรสมาชิกให้ตรงตาม
สมาชิก
ใบอนุญาตฯ โดยคิดค่าบารุงสมาชิก ตามระยะเวลาที่นับ
จากวันหมดอายุของบัตรสมาชิก
กับวันหมดอายุของใบประกอบวิชาชีพ โดยคิด
เป็นรายปีๆละ 100 บาท(เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1ปี)และ
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ประเภทการต่อบัตร
แนวทางการปฏิบัติ
หมายเหตุ
6.การทาบัตรแทน
-ดาเนินการทาบัตรแทนพร้อมต่ออายุบัตร -กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุหลัง
(กรณีบัตรสูญหาย)
สมาชิกให้ตรงตามใบอนุญาตฯ โดยคิดค่า ใบอนุญาตฯ เช่นบัตรหมดอายุ 23 ก.ค
บารุงสมาชิกตาม โดยคิดค่าบารุงสมาชิก
54 ใบอนุญาตฯหมดอายุ 22 พ.ย52
ตาม ระยะเวลาที่นับ
บัตรแทนจะหมดอายุ
จากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกกับวัน
ตามบัตรเดิม คือ 23ก.ค54 และเสีย
หมดอายุของใบประกอบวิชาชีพ โดยคิด
ค่าธรรมเนียมบัตร 50บาท
เป็นรายปีๆละ
-กรณีที่บัตรหมดอายุก่อน ใบอนุญาต
100 บาท(เกิน 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
เช่นบัตรหมด22 พ.ย52ใบอนุญาต
หมดอายุ23 ก.ค54 และมาขอทาบัตร
แทน ให้ถือเป็นการขอทาบัตรแทนและ
ต่ออายุการเป็นสมาชิก จะเสียค่าบารุง
สมาชิกสมาชิก 2 ปี คือ 200บาทแล
ค่าธรรมเนียม50 บาท
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ตารางตัวอย่างการนับระยะเวลาที่นับจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกกับวันหมดอายุของใบประกอบ
วิชาชีพ และการคานวณค่าใช้จ่าย
วันหมดอายุ
บัตรสมาชิก

23 ธ.ค 50
1 ม.ค 50
22 พ.ย52

วันหมดอายุ
ใบประกอบ
วิชาชีพ

ผลการ
คานวณ
ระยะเวลา

ค่าบารุง
สมาชิก
( บาท )

ค่าบัตร
สมาชิก
( บาท )

กรณีต่อใบอนุญาต บัตรสมาชิก ณ เดือน ส.ค 50
23 ธ.ค 50
5 ปี
500
50
23 ธ.ค 50
2 ปี
200
50
23 ก.ค54

ค่าใบ
ประกอบ
วิชาชีพ
( บาท )

ค่าปรับ
( บาท )

500
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข

SP-MOPH-M-003
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คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่สาคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ในกากับของกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งต่อไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงประสาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ และต้องดาเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงทบทวน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดิม และ
กาหนดเป็นคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดรับกับคู่มือการปฏิบัติกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2561 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้บุ คลากรที่ รับผิ ดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุ จริต การปฏิบั ติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างบูรณาการ และให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติห รือละเว้น
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยมิ ช อบได้ ปฏิ บั ติ ตามขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานที่ สอดคล้ องกั บมติ คณะรัฐมนตรี ระเบี ยบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข มีบ ทบาทหน้าที่ห ลั กในการกาหนด
ทิ ศทาง วางกรอบการด าเนิ น งานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติมิ ช อบ การส่ งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุ ข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ ก าหนดวิสั ยทั ศ น์ ว่า “กระทรวงสาธารณสุ ข
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ” ด้วยการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จั ด การแบบบู ร ณาการ ปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ทั้ งระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต การส่ งเสริ ม และคุ้ม ครองจริ ยธรรมบุ คลากรสาธารณสุ ข ทุ กระดับ ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
ได้กาหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม
และเครื อ ข่ า ย) มุ่ ง เน้ น การป้ องกั น การทุ จริ ตโดยร่ วมก าหนดเป้ าหมายการพั ฒ นา น ากลยุ ท ธ์ การป้ องกั น
การส่ งเสริ มและคุ้ มครองจริ ยธรรมไปสู่ การปฏิ บั ติ ตามแผนงานโครงการที่ วางไว้ ไปสู่ เป้ าหมายเดี ยวกั น คื อ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา
ต่ อการบริ ห ารราชการของหน่ ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข น าสู่ เป้ า ประสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ คื อ
การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่า
คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 และค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ในการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในกากับของกระทรวง องค์การ
มหาชน และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง ส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ประสาน ติ ด ตาม
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ และต้องดาเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
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ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหั ว หน้ าส่ว นราชการและรัฐมนตรีเจ้าสั งกัดเพื่ อทราบทันที และให้ พิจารณาดาเนินการ
ทางวิ นั ย หรื อ อาญาโดยเร็ ว ซึ่ งจะต้ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น ในระหว่ า งนี้ ให้ ร ายงานความคื บ หน้ า
ในการดาเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทาให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น
ชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปดารงตาแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว
เพื่ อประโยชน์ ในการตรวจสอบและป้ องกันการกระทาที่ อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณี ที่ เป็ น
เรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ งในอัตราก าลั งชั่ วคราวเป็ นกรณี พิ เศษในส านั กนายกรัฐมนตรีและด าเนิ นการตามมาตรการ
ที่กาหนดขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกาหนดกรอบอัตราชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
หรือคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ของรัฐและการกาหนดอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี
ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีห ลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิ ด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเด็ ด ขาดโดยเร็ ว และให้ ร ายงานหั ว หน้ า ส่ ว นราชการและรั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด เพื่ อ ทราบ
ความคืบหน้าและเร่งรัดการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้ าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้ นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตาแหน่งก็ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับ การกระทาความผิ ดทางอาญาด้วย ให้ ส่งเรื่องให้ ห น่วยงานของรัฐที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบ
เพื่อพิจารณาดาเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิ จ ารณาดาเนิน ตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ และระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการ
ปรับย้ายจากตาแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงโทษ
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ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทาให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทาให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ ป ระชาชน ให้ ถื อเป็ น กรณี ที่ ต้ องพิ จารณาให้ มี การย้ ายหรือโอนไปแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งอื่ นตามข้อ 1
วรรคสองด้วย
ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูล
เบาะแสในการตรวจสอบอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานในการด าเนิ น การต่ อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่ ต รวจสอบพบว่ า มี ก ารจงใจให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใส่ ร้ า ยหรื อ บิ ด เบื อ นข้ อ มู ล เพื่ อ
ให้มีการดาเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ 5 ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี สั่ งการให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข้ องยึ ด ถือ ปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ยั งส าทับ กับ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๑) ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
1. ให้ หั วหน้ าหน่ ว ยงานของรัฐมีห น้าที่ต้องดาเนิ นมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้ าหน้ าที่ในสั งกัดที่ถูกกล่ าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิช อบ
หรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
2. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ ได้แก่
2.1 รวดเร็ ว ก าหนดเวลาในการด าเนิ น การให้ ร วดเร็ ว หากไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ถื อ เป็ น
ความบกพร่ อ งของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา บั งคั บ ใช้ ม าตรการทางแพ่ งและทางปกครองด้ ว ยความรวดเร็ว เท่ า ที่
อาจจ าเป็ น เพื่ อรั กษาไว้ซึ่งความครบถ้ว นสมบูรณ์ ของสมุดบั ญ ชี บั นทึ ก รายงานการเงิน หรือ เอกสารอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว
2.2 เด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดต้องดาเนินการลงโทษทันทีภายในเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนด หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในตาแหน่งหน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.3 เป็นธรรม หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลา
ที่ ก าหนด และแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทราบทั น ที พร้ อ มรายงานต่ อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ทราบและเป็ น ข้ อ มู ล
หรื อ ด าเนิ น การต่ อ ไป หากพบว่าเป็ น กรณี ที่ ไม่ พ บพฤติ ก ารณ์ ว่าเป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด ก็ ให้ เปด ด เผยข้ อ มู ล
ให้สาธารณะทราบ
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ดังนั้น กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรี ยนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติห รือละเว้นการปฏิบั ติ
หน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้ อร้ องเรียนเรื่ องการทุ จริ ต การปฏิ บั ติ หรื อละเว้ น
การปฏิบั ติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างบูรณาการ
3. เป็ น หลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่ส ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับผู้ ปฏิบัติงานใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เปดดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน
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บทที่ 2
ระบบบริหาร

2.1 แผนผังระบบบริหาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานรัฐมนตรี

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

กองตรวจราชการ

- กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- หน่วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- องค์การมหาชน
- รัฐวิสาหกิจ
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็ นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียน
เรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข
โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน
ช่องทางที่ 5 สานักข่าวอิศรา
2.3 ผู้รับบริการ
สามารถจาแนกกลุ่มผู้รับบริการได้ดังนี้
1. ภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
และชมรมต่างๆ เป็นต้น
2. หน่ วยงานภาครั ฐ ได้แก่ หน่วยงานภายนอกส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข หน่ วยงาน
ภายในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
3. องค์กรภาคเอกชน
2.4 ประเภทข้อร้องเรียน
1. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
3. ข้อกล่าวหาเจ้าหน้ าที่ ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ าที่ราชการด้วยความรับผิ ดชอบ ไม่มีคุณธรรม
จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด
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2.5 หลักเกณฑ์ในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1. ใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
1.1 วัน เดือน ปี
1.2 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
1.3 ข้อเท็ จจริ ง หรื อพฤติการณ์ ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ ยวกับการทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีความชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวน สอบสวนได้
1.4 ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี)
1.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิ ชอบ ต้ องเป็ นเรื่ องจริ งที่ มี มู ลเหตุ มิ ได้ หวังสร้างกระแสหรือกลั่ นแกล้ งให้ ผู้ อื่ นเสี ยหาย หรือหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเสียหาย
1.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบที่ มี ข้อมู ลไม่ ครบถ้วน ไม่เพี ยงพอ หรือไม่สามารถหาข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ ในการด าเนิ นการตรวจสอบ
สื บสวน สอบสวนข้อเท็ จจริ งได้นั้ น ผู้ บริหารสั่ งให้ ยุติ เรื่อง และเก็ บเป็ นฐานข้อมู ลในการเฝ้ าระวังความเสี่ ยง
อันอาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
2. ต้องไม่เป็ นข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 ข้ อร้ องเรี ยนที่ เป็ น บั ตรสนเท่ ห์ เว้ นแต่ บั ตรสนเท่ ห์ นั้ นจะระบุ รายละเอี ยดตามข้ อ 1.
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2.2 ข้อร้ องเรียนที่ เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมแล้ ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งถึงที่สุดแล้ว
2.3 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2.4 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
2.5 ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผล
การพิ จารณาเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว เช่ น ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ
(ส านั กงาน ป.ป.ช.) ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ป.ป.ง.) เป็นต้น
นอกเหนื อจากหลั กเกณฑ์ ดังข้างต้นแล้ ว ให้ อยู่ในดุลยพินิ จโดยชอบธรรมของผู้ บั งคับบัญชา
ว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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2.6 การพิจารณาในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การพิจารณาข้อร้องเรียนในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบี ยบว่าด้วยการรักษาความลั บของทางราชการ พ.ศ. 2544 และหนั งสื อส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี
ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
กล่ าวโทษข้ า ราชการ และการสอบสวนเรื่อ งราวร้อ งเรีย นกล่ าวโทษข้ า ราชการว่ ากระท าผิ ด วิ นั ย ดั งนั้ น
การส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น
1. กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่ าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากเรื่อง
ยั งไมได้ ผ่ านกระบวนการตรวจสอบข้ อเท็ จจริง และอาจเป็ นการกลั่ นแกล้ งกล่ าวหาให้ ได้ รับความเดื อดร้อน
และเสียหายได้
2. เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
3. กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้องขอให้ ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงาน
ต้ องไม่ เปิ ดเผยชื่ อผู้ ร้ องเรี ยนให้ ห น่ วยงานผู้ ถู กร้ องทราบ เนื่ องจากผู้ ร้ องเรี ยนอาจจะได้ รับ ความเดื อดร้ อน
ตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ
2.7 คาจากัดความ
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณา
พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ผู้ รับ บริก ารจากภาคประชาสั งคม ได้ แก่ ประชาชนทั่ วไป ผู้ น าชุ มชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และชมรมต่างๆ เป็นต้น หน่ วยงานภาครั ฐ ได้ แก่ หน่ วยงานภายนอก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชน
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ร้องเรียนในประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กาหนด
หน่ ว ยรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยมิ ช อบ หมายถึ ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ)
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ข้ อ ร้ อ งเรี ยนเรื่องการปฏิ บั ติหรื อละเว้นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยมิ ชอบ หมายถึ ง เรื่องร้องเรีย น
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระทาการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตาแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่
อัน เป็ น การฝ่ าฝืน กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบังคับ คาสั่ ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ
การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการ
ทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
การดาเนินการ หมายถึง การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ การปฏิ บั ติ หรือละเว้นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยมิชอบตั้ งแต่ ต้ น จนถึ งได้ ข้อ สรุป
เช่ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง การลงพื้ น ที่ เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสื บ สวน และรายงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข พิจารณาผลการสื บ สวน การลงโทษตามที่
กฎหมายกาหนด
การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติ
หรื อละเว้นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยมิ ชอบ ได้ ให้ ข้อมู ลการด าเนิ นการเพื่ อแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ กั บผู้ รับบริการ
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ
ถึ งผู้ ร้ องเรี ย นได้ สอดคล้ องกั บ พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 “ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ ค าร้ องเรี ยน เสนอแนะ หรื อ
ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ วิ ธีป ฏิ บั ติ ราชการ อุ ปสรรค ความยุ่ งยาก หรือปั ญ หาอื่ นใดจากบุ คคลใด โดยมี ข้ อมู ล
และสาระตามสมควร ให้ เป็ นหน้ าที่ ของส่ วนราชการนั้ นจะต้ องพิ จารณาด าเนิ นการให้ ลุ ล่ วงไป....” ระเบี ยบ
ส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการจั ดการเรื่องราวร้องทุ กข์ พ.ศ. 2552 และคาสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
บัต รสนเท่ห์ หมายถึง การเขียนเปิดโปง ประจาน การว่ากล่าวให้ ราย ร้องเรียนกล่าวหาผู้อื่น
ให้ได้รับความเสียหาย หรือเป็นลักษณะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้ ง ชี้พยานบุคคลแน่น อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผ ลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยง
พอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.1 ผังกระบวนการ
3.1.1 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระดับผู้อานวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ลาดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
(PT/WR)
5 นาที

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

2

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบี ยนรั บเรื่ องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

3

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ฯ
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น

1 ชั่วโมง

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

ก
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ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

ก

4

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

5

1 วัน
5.2 ไม่ลงนาม

(5) หัวศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม
5.1 ลงนาม

6

7

8

9

(6) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม (สวค.)

(7) สาเนาเรื่องแจ้งกองตรวจราชการ
รับเรื่อง

(8) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข

(9) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเรื่อง

5 นาที

กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
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(1) ขอบเขต
เริ่ ม จากผู้ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด 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 สานักข่าวอิศรา
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อานวยการ และระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็น
การร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็ นต่อหั วหน้ากลุ่ มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสนอไปยั งหั วหน้ าศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งไปยังกลุ่ มเสริมสร้างวินั ย
และระบบคุณธรรมดาเนิ นการตามหน้ าที่และอานาจ และส าเนาเอกสารส่ งกองตรวจราชการ แจ้งผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้
ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ตามมาตรา 37
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด (ตามระบุในขอบเขต)
2. งานสารบรรณของศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ลงทะเบี ยน
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อานวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ
4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต
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5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม
5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดาเนินการตามหน้าที่
และอานาจ
5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม
7. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สาเนาเรื่องส่งไปยังกองตรวจราชการ เพื่อรับทราบ
ข้อมูล
8. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณี ผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้ องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
9. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่ ม งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ บั น ทึ ก เรื่ อ งที่ ด าเนิ น การในระบบของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง
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3.1.2 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทีอ่ ยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
5 นาที กลุ่มงานป้องกัน

1

และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กาหนด

2

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบี ยนรั บเรื่ องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

3

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ฯ
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น

1 ชั่วโมง

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

4

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

10 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

5
5.2 ไม่ลงนาม

(5) หัวศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม
5.1 ลงนาม

6

(6) ส่งกองตรวจราชการ

1 วัน

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ก
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ลาดับ
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ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)

ก

7

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข

8

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเรื่อง

5 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(1) ขอบเขต
เริ่มจากผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด 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 สานักข่าวอิศรา
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูน ย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข
ส่งไปยังกองตรวจราชการ ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ
ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ หรื อ ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ถึ งผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ สอดคล้ องกั บ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
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(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด (ตามระบุในขอบเขต)
2. งานสารบรรณของศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ลงทะเบี ยน
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบั ติหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่รัฐ ที่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ
4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม
5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกองตรวจราชการ ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กองตรวจราชการ
7. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้ง
ชื่ อ ที่ อยู่ หมายเลขโทรศั พท์ หรื อไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ส ามารถติ ดต่ อถึ งผู้ ร้องเรี ยนได้ สอดคล้ องกั บ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
8. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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3.1.3 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกากับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)
5 นาที

1
(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

2

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบี ยนรั บเรื่ องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

3

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ฯ
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น

1 ชั่วโมง

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

4

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

10 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

1 วัน

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

5
5.2 ไม่ลงนาม

(5) หัวศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม
5.1 ลงนาม

6

(6) ส่งส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

ก
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ผู้รับผิดชอบ

ก
7

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข

8

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเรื่อง

5 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(1) ขอบเขต
เริ่ ม จากผู้ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด 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 สานักข่าวอิศรา
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงาน
ของรัฐในกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยัง ของส่วนราชการ
ระดั บกรม หน่ วยงานของรั ฐในก ากั บรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข องค์ การมหาชน และรัฐวิสาหกิ จ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด (ตามระบุในขอบเขต)
2. งานสารบรรณของศู นย์ ป ฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ลงทะเบี ยน
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ
4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม
5.1 กรณี ลงนาม ส่ งเรื่องไปยังส่ วนราชการระดับกรม หน่ วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้ของส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
7. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณี ผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรื อไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้ องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
8. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง
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เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 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. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
9. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย
10. ค าสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 69/2557 ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2557 เรื่ อ ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข
กระบวนการ
รับข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ

สถานที่เก็บ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
กลุ่มงานป้องกันและ
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ปราบปรามการทุจริต
www.stopcorruption.moph.go.th และประพฤติมิชอบ

Available

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลภายนอก
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
4.4.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบได้ รั บ การแก้ ไขปั ญ หา
4.4.2 จานวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่รายงานในระบบบันทึกข้อมูลการรายงาน
ผลการด าเนิ น งานตามแบบรายงานผลด าเนิ น การ กรณี ข้ อร้ องเรี ยนเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ กระท าการทุ จริ ต
หรือประพฤติมิชอบ
4.4.3 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ดท ารายงานสรุป ผลการดาเนิ น งานเรื่อ งร้ องเรียนทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
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บทที่ 5
ภาคผนวก

5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
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5.2 คาสั่งแต่งตั้ง
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เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี 21 มีนาคม 2562
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คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่สาคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ในกากับของกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งต่อไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงประสาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ และต้องดาเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงทบทวน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดิม และ
กาหนดเป็นคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดรับกับคู่มือการปฏิบัติกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2561 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้บุ คลากรที่ รับผิ ดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุ จริต การปฏิบั ติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างบูรณาการ และให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติห รือละเว้น
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยมิ ช อบได้ ปฏิ บั ติ ตามขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานที่ สอดคล้ องกั บมติ คณะรัฐมนตรี ระเบี ยบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข มีบ ทบาทหน้าที่ห ลั กในการกาหนด
ทิ ศทาง วางกรอบการด าเนิ น งานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติมิ ช อบ การส่ งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุ ข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ ก าหนดวิสั ยทั ศ น์ ว่า “กระทรวงสาธารณสุ ข
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ” ด้วยการสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จั ด การแบบบู ร ณาการ ปฏิ รู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ทั้ งระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต การส่ งเสริ ม และคุ้ม ครองจริ ยธรรมบุ คลากรสาธารณสุ ข ทุ กระดับ ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
ได้กาหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม
และเครื อ ข่ า ย) มุ่ ง เน้ น การป้ องกั น การทุ จริ ตโดยร่ วมก าหนดเป้ าหมายการพั ฒ นา น ากลยุ ท ธ์ การป้ องกั น
การส่ งเสริ มและคุ้ มครองจริ ยธรรมไปสู่ การปฏิ บั ติ ตามแผนงานโครงการที่ วางไว้ ไปสู่ เป้ าหมายเดี ยวกั น คื อ
ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา
ต่ อการบริ ห ารราชการของหน่ ว ยงานในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข น าสู่ เป้ า ประสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ คื อ
การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่า
คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 และค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ในการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในกากับของกระทรวง องค์การ
มหาชน และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง ส่ ว นราชการ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ประสาน ติ ด ตาม
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ และต้องดาเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการที่กาหนดดังนี้
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ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหั ว หน้ าส่ว นราชการและรัฐมนตรีเจ้าสั งกัดเพื่ อทราบทันที และให้ พิจารณาดาเนินการ
ทางวิ นั ย หรื อ อาญาโดยเร็ ว ซึ่ งจะต้ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น ในระหว่ า งนี้ ให้ ร ายงานความคื บ หน้ า
ในการดาเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทาให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น
ชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปดารงตาแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว
เพื่ อประโยชน์ ในการตรวจสอบและป้ องกันการกระทาที่ อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณี ที่ เป็ น
เรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ งในอัตราก าลั งชั่ วคราวเป็ นกรณี พิ เศษในส านั กนายกรัฐมนตรีและด าเนิ นการตามมาตรการ
ที่กาหนดขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกาหนดกรอบอัตราชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
หรือคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ของรัฐและการกาหนดอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี
ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีห ลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิ ด
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเด็ ด ขาดโดยเร็ ว และให้ ร ายงานหั ว หน้ า ส่ ว นราชการและรั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด เพื่ อ ทราบ
ความคืบหน้าและเร่งรัดการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้ าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้ นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตาแหน่งก็ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับ การกระทาความผิ ดทางอาญาด้วย ให้ ส่งเรื่องให้ ห น่วยงานของรัฐที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบ
เพื่อพิจารณาดาเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิ จ ารณาดาเนิน ตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ และระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการ
ปรับย้ายจากตาแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงโทษ
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ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทาให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทาให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ ป ระชาชน ให้ ถื อเป็ น กรณี ที่ ต้ องพิ จารณาให้ มี การย้ ายหรือโอนไปแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งอื่ นตามข้อ 1
วรรคสองด้วย
ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูล
เบาะแสในการตรวจสอบอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ก ารได้ รั บ ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานในการด าเนิ น การต่ อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่ ต รวจสอบพบว่ า มี ก ารจงใจให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใส่ ร้ า ยหรื อ บิ ด เบื อ นข้ อ มู ล เพื่ อ
ให้มีการดาเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ 5 ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี สั่ งการให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เกี่ ย วข้ องยึ ด ถือ ปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ยั งส าทับ กับ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๑) ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
1. ให้ หั วหน้ าหน่ ว ยงานของรัฐมีห น้าที่ต้องดาเนิ นมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง
และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้ าหน้ าที่ในสั งกัดที่ถูกกล่ าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิช อบ
หรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
2. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ ได้แก่
2.1 รวดเร็ ว ก าหนดเวลาในการด าเนิ น การให้ ร วดเร็ ว หากไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ถื อ เป็ น
ความบกพร่ อ งของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา บั งคั บ ใช้ ม าตรการทางแพ่ งและทางปกครองด้ ว ยความรวดเร็ว เท่ า ที่
อาจจ าเป็ น เพื่ อรั กษาไว้ซึ่งความครบถ้ว นสมบูรณ์ ของสมุดบั ญ ชี บั นทึ ก รายงานการเงิน หรือ เอกสารอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว
2.2 เด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาความผิดต้องดาเนินการลงโทษทันทีภายในเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนด หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในตาแหน่งหน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.3 เป็นธรรม หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลา
ที่ ก าหนด และแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทราบทั น ที พร้ อ มรายงานต่ อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ทราบและเป็ น ข้ อ มู ล
หรื อ ด าเนิ น การต่ อ ไป หากพบว่าเป็ น กรณี ที่ ไม่ พ บพฤติ ก ารณ์ ว่าเป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด ก็ ให้ เปด ด เผยข้ อ มู ล
ให้สาธารณะทราบ
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ดังนั้น กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรี ยนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติห รือละเว้นการปฏิบั ติ
หน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
2. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้ อร้ องเรียนเรื่ องการทุ จริ ต การปฏิ บั ติ หรื อละเว้ น
การปฏิบั ติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างบูรณาการ
3. เป็ น หลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่ส ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับผู้ ปฏิบัติงานใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เปดดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน
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บทที่ 2
ระบบบริหาร

2.1 แผนผังระบบบริหาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานรัฐมนตรี

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

กองตรวจราชการ

- กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- หน่วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
- องค์การมหาชน
- รัฐวิสาหกิจ
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็ นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียน
เรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข
โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน
ช่องทางที่ 5 สานักข่าวอิศรา
2.3 ผู้รับบริการ
สามารถจาแนกกลุ่มผู้รับบริการได้ดังนี้
1. ภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
และชมรมต่างๆ เป็นต้น
2. หน่ วยงานภาครั ฐ ได้แก่ หน่วยงานภายนอกส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข หน่ วยงาน
ภายในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค
3. องค์กรภาคเอกชน
2.4 ประเภทข้อร้องเรียน
1. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
3. ข้อกล่าวหาเจ้าหน้ าที่ ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ าที่ราชการด้วยความรับผิ ดชอบ ไม่มีคุณธรรม
จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด
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2.5 หลักเกณฑ์ในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1. ใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
1.1 วัน เดือน ปี
1.2 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
1.3 ข้อเท็ จจริ ง หรื อพฤติการณ์ ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ ยวกับการทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีความชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวน สอบสวนได้
1.4 ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี)
1.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิ ชอบ ต้ องเป็ นเรื่ องจริ งที่ มี มู ลเหตุ มิ ได้ หวังสร้างกระแสหรือกลั่ นแกล้ งให้ ผู้ อื่ นเสี ยหาย หรือหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเสียหาย
1.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบที่ มี ข้อมู ลไม่ ครบถ้วน ไม่เพี ยงพอ หรือไม่สามารถหาข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ ในการด าเนิ นการตรวจสอบ
สื บสวน สอบสวนข้อเท็ จจริ งได้นั้ น ผู้ บริหารสั่ งให้ ยุติ เรื่อง และเก็ บเป็ นฐานข้อมู ลในการเฝ้ าระวังความเสี่ ยง
อันอาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
2. ต้องไม่เป็ นข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 ข้ อร้ องเรี ยนที่ เป็ น บั ตรสนเท่ ห์ เว้ นแต่ บั ตรสนเท่ ห์ นั้ นจะระบุ รายละเอี ยดตามข้ อ 1.
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2.2 ข้อร้ องเรียนที่ เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมแล้ ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งถึงที่สุดแล้ว
2.3 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2.4 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
2.5 ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผล
การพิ จารณาเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว เช่ น ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ
(ส านั กงาน ป.ป.ช.) ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ป.ป.ง.) เป็นต้น
นอกเหนื อจากหลั กเกณฑ์ ดังข้างต้นแล้ ว ให้ อยู่ในดุลยพินิ จโดยชอบธรรมของผู้ บั งคับบัญชา
ว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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2.6 การพิจารณาในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การพิจารณาข้อร้องเรียนในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบี ยบว่าด้วยการรักษาความลั บของทางราชการ พ.ศ. 2544 และหนั งสื อส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี
ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
กล่ าวโทษข้ า ราชการ และการสอบสวนเรื่อ งราวร้อ งเรีย นกล่ าวโทษข้ า ราชการว่ ากระท าผิ ด วิ นั ย ดั งนั้ น
การส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น
1. กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่ าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากเรื่อง
ยั งไมได้ ผ่ านกระบวนการตรวจสอบข้ อเท็ จจริง และอาจเป็ นการกลั่ นแกล้ งกล่ าวหาให้ ได้ รับความเดื อดร้อน
และเสียหายได้
2. เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
3. กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้องขอให้ ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงาน
ต้ องไม่ เปิ ดเผยชื่ อผู้ ร้ องเรี ยนให้ ห น่ วยงานผู้ ถู กร้ องทราบ เนื่ องจากผู้ ร้ องเรี ยนอาจจะได้ รับ ความเดื อดร้ อน
ตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ
2.7 คาจากัดความ
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณา
พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ผู้ รับ บริก ารจากภาคประชาสั งคม ได้ แก่ ประชาชนทั่ วไป ผู้ น าชุ มชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และชมรมต่างๆ เป็นต้น หน่ วยงานภาครั ฐ ได้ แก่ หน่ วยงานภายนอก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชน
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ร้องเรียนในประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กาหนด
หน่ ว ยรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยมิ ช อบ หมายถึ ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ)
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ข้ อ ร้ อ งเรี ยนเรื่องการปฏิ บั ติหรื อละเว้นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยมิ ชอบ หมายถึ ง เรื่องร้องเรีย น
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระทาการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตาแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่
อัน เป็ น การฝ่ าฝืน กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบังคับ คาสั่ ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ
การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการ
ทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
การดาเนินการ หมายถึง การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ การปฏิ บั ติ หรือละเว้นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยมิชอบตั้ งแต่ ต้ น จนถึ งได้ ข้อ สรุป
เช่ น การแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง การลงพื้ น ที่ เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสื บ สวน และรายงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข พิจารณาผลการสื บ สวน การลงโทษตามที่
กฎหมายกาหนด
การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติ
หรื อละเว้นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ โดยมิ ชอบ ได้ ให้ ข้อมู ลการด าเนิ นการเพื่ อแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ กั บผู้ รับบริการ
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ
ถึ งผู้ ร้ องเรี ย นได้ สอดคล้ องกั บ พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 “ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ ค าร้ องเรี ยน เสนอแนะ หรื อ
ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ วิ ธีป ฏิ บั ติ ราชการ อุ ปสรรค ความยุ่ งยาก หรือปั ญ หาอื่ นใดจากบุ คคลใด โดยมี ข้ อมู ล
และสาระตามสมควร ให้ เป็ นหน้ าที่ ของส่ วนราชการนั้ นจะต้ องพิ จารณาด าเนิ นการให้ ลุ ล่ วงไป....” ระเบี ยบ
ส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการจั ดการเรื่องราวร้องทุ กข์ พ.ศ. 2552 และคาสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
บัต รสนเท่ห์ หมายถึง การเขียนเปิดโปง ประจาน การว่ากล่าวให้ ราย ร้องเรียนกล่าวหาผู้อื่น
ให้ได้รับความเสียหาย หรือเป็นลักษณะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้ ง ชี้พยานบุคคลแน่น อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผ ลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยง
พอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.1 ผังกระบวนการ
3.1.1 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระดับผู้อานวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ลาดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
(PT/WR)
5 นาที

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

2

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบี ยนรั บเรื่ องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

3

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ฯ
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น

1 ชั่วโมง

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

ก
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ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

ก

4

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

5

1 วัน
5.2 ไม่ลงนาม

(5) หัวศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม
5.1 ลงนาม

6

7

8

9

(6) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม (สวค.)

(7) สาเนาเรื่องแจ้งกองตรวจราชการ
รับเรื่อง

(8) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข

(9) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเรื่อง

5 นาที

กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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(1) ขอบเขต
เริ่ ม จากผู้ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด 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 สานักข่าวอิศรา
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อานวยการ และระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็น
การร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็ นต่อหั วหน้ากลุ่ มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสนอไปยั งหั วหน้ าศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งไปยังกลุ่ มเสริมสร้างวินั ย
และระบบคุณธรรมดาเนิ นการตามหน้ าที่และอานาจ และส าเนาเอกสารส่ งกองตรวจราชการ แจ้งผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้
ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ตามมาตรา 37
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด (ตามระบุในขอบเขต)
2. งานสารบรรณของศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ลงทะเบี ยน
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อานวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ
4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
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5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม
5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดาเนินการตามหน้าที่
และอานาจ
5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม
7. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สาเนาเรื่องส่งไปยังกองตรวจราชการ เพื่อรับทราบ
ข้อมูล
8. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณี ผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้ องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
9. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่ ม งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ บั น ทึ ก เรื่ อ งที่ ด าเนิ น การในระบบของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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3.1.2 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทีอ่ ยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
5 นาที กลุ่มงานป้องกัน

1

และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กาหนด

2

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบี ยนรั บเรื่ องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

3

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ฯ
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น

1 ชั่วโมง

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

4

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

10 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

5
5.2 ไม่ลงนาม

(5) หัวศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม
5.1 ลงนาม

6

(6) ส่งกองตรวจราชการ

1 วัน

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)

ก

7

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข

8

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเรื่อง

5 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(1) ขอบเขต
เริ่มจากผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด 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 สานักข่าวอิศรา
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูน ย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข
ส่งไปยังกองตรวจราชการ ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ
ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ หรื อ ไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ถึ งผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ สอดคล้ องกั บ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
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(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด (ตามระบุในขอบเขต)
2. งานสารบรรณของศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ลงทะเบี ยน
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบั ติหน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่รัฐ ที่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ
4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม
5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกองตรวจราชการ ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กองตรวจราชการ
7. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้ง
ชื่ อ ที่ อยู่ หมายเลขโทรศั พท์ หรื อไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ส ามารถติ ดต่ อถึ งผู้ ร้องเรี ยนได้ สอดคล้ องกั บ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
8. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง
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3.1.3 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกากับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)
5 นาที

1
(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

2

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบี ยนรั บเรื่ องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

2 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

3

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ฯ
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น

1 ชั่วโมง

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

4

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

10 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

1 วัน

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

5
5.2 ไม่ลงนาม

(5) หัวศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม
5.1 ลงนาม

6

(6) ส่งส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ

ก
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ผู้รับผิดชอบ

ก
7

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเงื่อนไข

8

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ
บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเรื่อง

5 นาที

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(1) ขอบเขต
เริ่ ม จากผู้ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด 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 สานักข่าวอิศรา
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงาน
ของรัฐในกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยัง ของส่วนราชการ
ระดั บกรม หน่ วยงานของรั ฐในก ากั บรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข องค์ การมหาชน และรัฐวิสาหกิ จ
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ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่กาหนด (ตามระบุในขอบเขต)
2. งานสารบรรณของศู นย์ ป ฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ลงทะเบี ยน
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ
4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม
5.1 กรณี ลงนาม ส่ งเรื่องไปยังส่ วนราชการระดับกรม หน่ วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้ของส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
7. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณี ผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรื อไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้ องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37
8. ผู้ รั บ ผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวกั บการทุ จริตการปฏิ บั ติ หรื อละเว้ นการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ดาเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต
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เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
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บทที่ 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. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
9. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย
10. ค าสั่ งคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 69/2557 ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2557 เรื่ อ ง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข
กระบวนการ
รับข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ

สถานที่เก็บ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
กลุ่มงานป้องกันและ
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ปราบปรามการทุจริต
www.stopcorruption.moph.go.th และประพฤติมิชอบ

Available

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลภายนอก
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
4.4.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบได้ รั บ การแก้ ไขปั ญ หา
4.4.2 จานวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่รายงานในระบบบันทึกข้อมูลการรายงาน
ผลการด าเนิ น งานตามแบบรายงานผลด าเนิ น การ กรณี ข้ อร้ องเรี ยนเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ กระท าการทุ จริ ต
หรือประพฤติมิชอบ
4.4.3 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ดท ารายงานสรุป ผลการดาเนิ น งานเรื่อ งร้ องเรียนทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
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บทที่ 5
ภาคผนวก

5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
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5.2 คาสั่งแต่งตั้ง
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-003
วันที่บังคับใช้ 21 มีนาคม 2562

แก้ไขครั้งที่ 03
หน้า 24

ฉบับที่ 1
ของ 27

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาาต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชือ่ หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี 21 มีนาคม 2562
หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
Linkภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
(หัวหน้า)
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.)

SP-MOPH-M-001
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง
ทบทวนโดย
ตำแหน่ง

อนุมัติโดย
ตำแหน่ง

(นำงสำวสุชำฎำ วรินทร์เวช)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

(นำงสำวสุชำฎำ วรินทร์เวช)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

(นำยสุรเชษฐ์ สถิตนิรำมัย)
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงสำธำรณสุข

ฉบับที่ 1
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 1 ธันวำคม 2557
สถำนะเอกสำรควบคุม
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

คำนำ

ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) มี บ ทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก
ในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนิน งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่
วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญ
ในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรี ยนของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) 2 ช่องทาง
ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
โดยให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work
Instruction) ของศูนย์ป ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) สอดรับกับ กระบวนการ
จั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับ
หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 ธันวาคม 2557
หน้า 1
ของ 18

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญหาคอร์ รั ป ชั่ น ถือ ได้ ว่าเป็น ปัญหาที่ เกิด ขึ้น ในประเทศต่า งๆ ทั่ว โลก ไม่ว่า จะเป็ น
ประเทศที่พัฒนาแล้ ว ประเทศที่กาลังพัฒนา หรือประเทศที่ด้อยพัฒ นา การคอร์รัปชั่นได้กลายเป็นปัญหา
ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ปั ญ หาหนึ่ ง ของหลายประเทศ โดยปั ญ หานี้ ยั ง ไม่ มี ที ท่ า ว่ า จะหมดไป อี ก ทั้ ง
ยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหาร
ราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ
ธนาคารโลก และภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่นาไปสู่ความยากจน และ
เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง สาหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่อง
การคอร์รั ปชั่น เป็นปั ญหาที่สาคัญลาดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหานี้
เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึกและพบในทุกกลุ่มอาชีพเกี่ยวกันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย จนอาจกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับนโยบายการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่ งเสริ มให้ ภ าคประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่องราวร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ทั้งนี้ ภาครัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และ
เป็นธรรม การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้
รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่าการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด การ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการการทุจริตให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและ
หน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความ
คิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการทางานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม
ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้ านการทุจ ริต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) มีบ ทบาทหน้ าที่ ใ นการ
ดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการ
ต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่นของ
สานักงาน ป.ป.ท. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิช อบของส่ ว นราชการ ให้ ส อดคล้ องกับยุท ธศาสตร์ ว่าด้ว ยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริ ตภาครั ฐ
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย
ซึ่ง อานาจหน้า ที่ ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุ ข (ศปท.) จ าเป็ น ต้องด าเนิ น การเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้
บูร ณาการการปฏิบัติงานร่ ว มกับ ศูน ย์ บริห ารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข (ศบท.) และ
สานั กงานตรวจและประเมิน ผล (กลุ่ มร้ องเรียน) เพื่อให้ แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่อ งราวร้อง
ทุ ก ข์ คื อ การป้ อ งกั น การส่ ง เสริ ม การรั ก ษา และการฟื้ น ฟู บนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล ( Good
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเป็ น กรอบแนวทาง
การดาเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ มิ ช อบ
ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ส อดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลั กเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
ไทย มาตรา 59
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บทที่ 2
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๑

หน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

สานักงานรัฐมนตรี

สานักตรวจ
และประเมินผล
(เขตสุขภาพ 12 เขต)

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

กรมวิชาการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดาเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุ จริ ตและประพฤติมิชอบ ส าหรั บ เจ้ าหน้าที่ผู้ รับผิ ด ชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โดย
ผ่านทางช่องทาง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็ บ ไซต์ “ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง
กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสานักงาน ป.ป.ท. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย
2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ร ะ เ บี ย บ
ข้ า ราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2537 และระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
รวมทั้งการดาเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทาผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม
2.3.3 สานักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ ที่ 1-12)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้
1) เป็นหน่วยทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอ
ความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพที่ 1-12
2) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพ
3) สรุ ปวิเคราะห์ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่ งการของสาธารณสุ ข นิเทศก์
4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
5) จัดทาระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพื่อดาเนินการแก้ไ ขปัญหา
ภายในเขตบริการสุขภาพให้เป็นเอกภาพ
6) จั ดทาฐานข้อมูล เกี่ย วกับการจัดการเรื่ องราวร้อ งทุกข์ให้ ถูกต้องครบถ้ว น ทัน สมัย เพื่ อ
เอื้ออานวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย
7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม
เสนอผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพ
2.3.4 สานักงานรัฐมนตรี
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคาร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข
2) ให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น ต่ อ ประชาชนที่ ม าขอความช่ ว ยเหลื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.3.5 หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ที่ได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่กาหนด
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2.4 คาจากัดความ
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ
ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู้ ที่ มี อ านาจลงนามหรื อ สั่ ง การในขั้ น ตอนต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในส่ ว นราชการของกระทรวงสาธารณสุ ข การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า ง
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ
การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่
1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็ บ ไซต์ “ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
การร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย
และได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.)
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หน่วยงานดาเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย สานักตรวจและ
ประเมินผล (เขตสุขภาพที่ 1-12) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สานักงานรัฐมนตรี กรมวิชาการ
ในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานภายนอกที่มีผู้ ร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสเข้ามาผ่ านช่องทาง 2
ช่องทาง ดังกล่าว
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประเภท
1) การบริหารจัดการ

นิยาม
การทีส่ วนราชการดาเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ
และประโยชนระยะยาวของราชการที่
จะไดรับประกอบกัน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทาง
ไม่สุจริตหลายประการ
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม
ฯลฯ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 ธันวาคม 2557
หน้า 10
ของ 18

ประเภท
2) วินัยข้าราชการ

นิยาม
กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และกาหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกาหนด
ให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่า
ด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมาย
กาหนด
ฯลฯ

3) ค่าตอบแทน

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์
เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
4. ค่าตอบแทน อสม.
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอก
เวลาราชการ
ฯลฯ

4) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/ การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาการใดๆ
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.6.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.6.5 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล
2.6.6 ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) คาร้ อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแส ที่ เป็ นบั ตรสนเท่ ห์ เว้ นแต่บัต รสนเท่ห์ ระบุห ลั ก ฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2) ค าร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสที่ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมแล้ ว หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ศ าลได้ มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
4) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1

ผังกระบวนการ
3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใช้เวลา
(PT/WR)

ลาดับ

กระบวนงาน

1

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ 2 ช่องทาง ทีก่ าหนด

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้ หาของเรื่องร้องเรียน/
/แจ้งเบาะแสด้านทุจริตฯ และจัดทาหนังสือไปยังหัวหน้าศูนย์ฯ

4

ไม่ลงนาม

(4) หัวหน้าศูนย์ฯ
พิจารณา
ลงนาม

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

ลงนาม

5
(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
กรม
วิชา
การ
8
กรม

ผู้รับผิดชอบ

สานัก
รัฐมนตรี

กลุ่ม
เสริมสร้าง
วินัยและ
ระบบ
คุณธรรม

สานักตรวจ
และ
ประเมินผล
(เขต
สุขภาพ
ที่ 1-12)

หน่วยงาน
นอก
กระทรวง
สาธารณสุ
ข

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ที่มีชื่อ/ที่อยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน)

ก
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ลาดับ

เรื่อง
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ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก

6

(6.1) รับรายงานผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

(6.2) ติดตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

7-15 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

7

(7) สรุปรายงานผลการดาเนินงานจาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

8

(8) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน/ 30 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

9

(9) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

10

(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)

11

(11) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.) เก็บเรือ่ ง
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กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง
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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 สรุปความเห็นเสนอและจัดทา
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สานักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15
วัน รับ รายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุ ป วิเคราะห์ จั ดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (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) เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
(4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปความเห็นเสนอและจัดทา
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม
(5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สานักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข)
(6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณี
มีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
(7) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ (ศปท.) รั บ รายงานและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)
(9) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ (ศปท.) เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
(10) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) วิเคราะห์ จัดทารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)
(11) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บเรื่อง
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บทที่ 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. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (กรณีลูกจ้างประจา)
9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
10. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ)
11. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข)
13. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.)

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

เว็บไซต์
stopcorruption.moph.go.th

Available

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
- เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการดาเนินการภายใน 15 วันทาการ
4.4.2 ระดับความสาเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับการติดตามผลการดาเนินงานในการ
แก้ไขปัญหา
4.4.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
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เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 ธันวาคม 2557
หน้า 18
ของ 18

บทที่ 5
ภาคผนวก
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.)

SP-MOPH-M-002
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง

(นำงสำวสุชำฎำ วรินทร์เวช)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

ทบทวนโดย
ตำแหน่ง

(นำงสำวสุชำฎำ วรินทร์เวช)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

อนุมัติโดย
ตำแหน่ง

(นำยยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษำกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงสำธำรณสุข

ฉบับที่ 1
แก้ไขครั้งที่ 01
วันที่บังคับใช้ 10 มกรำคม 2560
สถำนะเอกสำรควบคุม
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต

คำนำ
ศูน ย์ ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่ห ลั กในการ
กาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการ
ประสาน ติ ด ตามหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
จากช่องทางการร้องเรี ยนของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) 2 ช่องทาง
ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข หวังเป็นอย่า งยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชน์ ส าหรั บ หน่ ว ยงานและบุ ค ลากรผู้ ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่อ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
10 มกราคม 2560

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 10 มกราคม 2560
หน้า 1
ของ 19

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ศูน ย์ ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่ห ลั กในการ
กาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุ ข (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่ว นร่ว ม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมกาหนดเป้าหมาย
การพัฒนา นากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ
ที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี
มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่ว ยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข นาสู่
ค่าดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
และยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
ช่องทางที่ 1 ตูไ้ ปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” www.stopcorruption.moph.go.th
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
moph.stopc@gmail.com ตลอดจนผ่านทางศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
(ศบท.) อีกด้วย ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ดาเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทีส่ อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต

38 ที่กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 1
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หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้
ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา 37”และ มาตรา 41 “ในกรณีที่
ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก
หรื อ ปั ญ หาอื่ น ใดจากบุ ค คลใด โดยมี ข้ อ มู ล และสาระตามสมควร ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการนั้ น
จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2552 และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ ่ง อ านาจหน้า ที ่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ การละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่ อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้
ยังได้บู ร ณาการการปฏิบั ติงานร่ ว มกับ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.)
และสานักงานตรวจและประเมินผล (กลุ่มร้องเรียน) เพื่อให้ แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ คือ การป้ องกัน การส่ งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลั กธรรมาภิบาล (Good
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเป็ น กรอบแนวทาง
การดาเนิน งานให้ เกิดเป็ นรู ปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจั ดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใช้เป็ น แนวทางการปฏิบั ติงานตามขั้น ตอนที่ส อดคล้ องกั บข้อกาหนด ระเบียบ หลั กเกณฑ์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พั ฒ นาให้ ก ารท างานเป็ น มื อ อาชี พ รวมทั้ ง แสดงหรื อ เผยแพร่ ให้ กั บ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
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บทที่ 2
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๑

หน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานรัฐมนตรี

สานักตรวจ
และประเมินผล
(เขตสุขภาพ 12 เขต)

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิชาการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดาเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ส าหรั บ เจ้ าหน้าที่ผู้ รับผิ ด ชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โดย
ผ่านทางช่องทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็ บ ไซต์ “ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
3. ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
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2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง
กับสานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนะแก่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิช อบของส่ ว นราชการ ให้ ส อดคล้ องกับยุท ธศาสตร์ ว่าด้ว ยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริ ตภาครั ฐ
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ได้ รั บ
มอบหมาย
2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่ว นราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ร ะ เ บี ย บ
ข้ า ราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2537 และระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
รวมทั้งการดาเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทาผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม
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2.3.3 สานักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ ที่ 1-12)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้
1) เป็นหน่วยทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอ
ความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพที่ 1-12
2) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็ น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพ
3) สรุ ปวิเคราะห์ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่ งการของสาธารณสุ ข นิเทศก์
4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
5) จัดทาระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหา
ภายในเขตบริการสุขภาพให้เป็นเอกภาพ
6) จั ดทาฐานข้อมูล เกี่ย วกับการจัดการเรื่ องราวร้อ งทุกข์ให้ ถูกต้องครบถ้ว น ทัน สมัย เพื่ อ
เอื้ออานวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย
7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม
เสนอผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพ
2.3.4 สานักงานรัฐมนตรี
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคาร้ อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข
2) ให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น ต่ อ ประชาชนที่ ม าขอความช่ ว ยเหลื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.3.5 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
1) เป็ น ศู นย์ กลางในการประสานการไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนใน
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนที่กาหนด
3) ประมวลประเด็ น ปั ญหาเรื่ องราวร้ อ งทุ กข์ เพื่อ หาแนวทางแก้ ไ ขหรื อ น าเสนอผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาสั่งการ
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4) กรณีข้อประเด็นปัญหาที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ให้นาเข้าสู่การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจากระทรวงต่อไป
5) ติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุ ติโดยเร็ว และประชาชนพึง
พอใจ
6) อ านวยความสะดวกแก่ ม วลชนที่ ม าพบ หรื อ ชุ ม นุ ม ร้ อ งเรี ย นต่ อ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวง
สาธารณสุขด้วยวิธีสันติวิธี
7) จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาให้
เป็นเอกภาพ
8) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบันและเอื้ออานวยต่อผู้บริหาร
ในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย
9) สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
10) จัดทาสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุข และนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน
2.3.6 หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ที่ได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่กาหนด
2.4 คาจากัดความ
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ
ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู้ ที่ มี อ านาจลงนามหรื อ สั่ ง การในขั้ น ตอนต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในส่ ว นราชการของกระทรวงสาธารณสุ ข การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า ง
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ
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การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ผ่านช่องทาง 3 ทาง อันได้แก่
1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็ บ ไซต์ “ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
3. ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
การร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย
และได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.)
หน่วยงานดาเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย สานักตรวจและ
ประเมินผล (เขตสุขภาพที่ 1-12) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สานักงานรัฐมนตรี กรมวิชาการ
ในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานภายนอกที่มีผู้ ร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสเข้ามาผ่ านช่องทาง 2
ช่องทาง ดังกล่าว
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
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2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประเภท
นิยาม
1) การบริหารจัดการ การทีส่ วนราชการดาเนินการด้าน
การบริหารจัดการโดย
เปดเผย โปร่งใส และ เป็นธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่จะดาเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะไดรับ
ประกอบกัน

2) วินัยข้าราชการ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณร้องเรียน
โดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรมส่อ
ในทางไม่โปร่งใสหลายประการ และหรือมี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าวหา
ว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องดาเนินการเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง การเลื่อนตาแหน่ง การพิจารณาความ
ดีความชอบ และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม
ฯลฯ

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วาง
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
หลักเกณฑ์ขึ้นมาเป็นกรอบ
ข้าราชการตามที่กฎหมายกาหนด
ควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติ
ฯลฯ
หน้าที่ และกาหนดแบบแผน
ความประพฤติของข้าราชการ
เพื่อให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยกาหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551
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ประเภท
3) การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน

นิยาม
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
เจตนารมณ์เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วง
นอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ
หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ ไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. ค่าตอบแทน อสม.
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ
ฯลฯ

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหาย ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงาน ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับ
การกระทาการใดๆ ที่มีผล
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

5) การมีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อน

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการ
ใดๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไป
มีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการ
ดาเนินการที่เอื้อผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ทาให้
มีการใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดย
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียแก่
ภาครัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล
อื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.6.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.6.5 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล
2.6.6 ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) คาร้ อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแส ที่ เป็ นบั ตรสนเท่ ห์ เว้ นแต่บัต รสนเท่ห์ ระบุห ลั ก ฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2) ค าร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสที่ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมแล้ ว หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ศ าลได้ มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทีอ่ ยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
4) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1

ผังกระบวนการ
3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใช้เวลา
(PT/WR)

ลาดับ

กระบวนงาน

1

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ 3 ช่องทาง ทีก่ าหนด

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้ หาของเรื่องร้องเรียน/
/แจ้งเบาะแสด้านทุจริตฯ และจัดทาหนังสือไปยังหัวหน้าศูนย์ฯ

4

ไม่ลงนาม

(4) หัวหน้าศูนย์ฯ
พิจารณา
ลงนาม

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

ลงนาม

5
(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
กร
ม
วิช
าก
าร
8
กร
ม

ผู้รับผิดชอบ

สา
นัก
รัฐ
มน
ตรี

กลุ่ม
เสริม
สร้าง
วินัยและ
ระบบ
คุณ
ธรรม

สานัก
ตรวจและ
ประเมิน
ผล
(เขต
สุขภาพ
ที่ 1-12)

ศูนย์
บริหาร
จัดการ
เรื่อง
ราวร้อง
ทุกข์

หน่วยงาน
นอก
กระทรวง
สาธารณสุข

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ที่มีชื่อ/ที่อยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน)
กรณีไม่ระบุชื่อ แต่
ร้องเรียนผ่านระบบทาง
เว็บไซต์ สามารถตรวจสอบ
สถานะได้

ก
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ลาดับ
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ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก

6

(6.1) รับรายงานผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

(6.2) ติดตามความก้าวหน้ากับ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

7-15 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

7

(7) สรุปรายงานผลการดาเนินงานจาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

8

(8) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน/ 30 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

9

(9) จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

10

(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)

11

(11) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.) เก็บเรือ่ ง
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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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ
วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทา
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สานักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15
วัน รับ รายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุ ป วิเคราะห์ จั ดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (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) เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
(4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปความเห็นเสนอและจัดทา
หนั ง สื อ ถึ ง หั ว หน้ า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ (ศปท.) พิ จารณาลงนามไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินการ (กรมวิชาการในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานรัฐมนตรี กลุ่ มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม สานักตรวจและประเมิน ผล (เขตสุ ขภาพ 12 เขต) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข) หากไม่พิจารณาลงนามดาเนินการตามข้อสั่งการต่อไป
(5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ดาเนินการ
(5.1) จั ด ส่ ง หนั งสื อ เรื่ อ งร้อ งเรี ย น ไปยั ง หน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การ (กรม
วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สานักตรวจ
และประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอก
กระทรวงสาธารณสุข)
(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วั น กรณีไ ม่ ร ะบุ ชื่ อ และร้ อ งเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ “ศู น ย์ รับ แจ้ งเบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริต คอร์รั ป ชั่ น
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
สามารถตรวจสอบสถานะ การด าเนิ น การของเรื่ อ งได้ โ ดยการใช้ ร หั ส ผ่ าน และ/หรื อ เลขประจ าตั ว บั ต ร
ประชาชน 13 หลักของผู้ร้องที่จะปรากฏหลังจากที่ท่านดาเนินการร้องเรียนผ่านระบบ
(6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)
(6.1) รั บ รายงานและติ ดตาม-ความก้า วหน้า ผลการด าเนิน งานจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
(6.2) ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ (ศปท.) สรุ ป รายงานจากผลการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
(8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)
(9) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ (ศปท.) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
(10) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) วิเคราะห์ จัดทารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)
(11) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บเรื่อง
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บทที่ 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. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (กรณีลูกจ้างประจา)
9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
10. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ)
11. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข)
13. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 10 มกราคม 2560
หน้า 18
ของ 19

4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.)

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและ
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

เว็บไซต์
stopcorruption.moph.go.th

Available

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
- เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการดาเนินการภายใน 15 วันทาการ
4.4.2 ระดับความสาเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับการติดตามผลการดาเนินงานในการ
แก้ไขปัญหา
4.4.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ไ ด้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 10 มกราคม 2560
หน้า 19
ของ 19

บทที่ 5
ภาคผนวก
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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www.stopcorruption.moph.go.th

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.)

SP-MOPH-M-001
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง

(นำงสำวสุชำฎำ วรินทร์เวช)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

ทบทวนโดย
ตำแหน่ง

(นำงสำวสุชำฎำ วรินทร์เวช)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

อนุมัติโดย
ตำแหน่ง

(นำยยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษำกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้ำนเวชกรรม)
รักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงสำธำรณสุข

ฉบับที่ 1
แก้ไขครั้งที่ 01
วันที่บังคับใช้ 4 พฤษภำคม 2559
สถำนะเอกสำรควบคุม
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

คำนำ
ศูน ย์ ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่ห ลั กในการ
กาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการ
ประสาน ติ ด ตามหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
จากช่องทางการร้องเรี ยนของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) 2 ช่องทาง
ประกอบด้วย 1) ตูไ้ ปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ 2) เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข หวังเป็นอย่า งยิ่งว่า
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชน์ ส าหรั บ หน่ ว ยงานและบุ ค ลากรผู้ ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่อ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
4 พฤษภาคม 2559
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สารบัญ
บทที่

1
2

3

4

5

หัวข้อ
คานา
สารบัญ
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2.1 หน่วยงาน
2.2 ขอบเขต
2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.4 คาจากัดความ
2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนการ
3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3.1.2 ขอบเขต
3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
4.3 ผู้มีสิทธิเข้าถึง
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
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หน้า

1
3
4
5
6
8
9
11
12
12
14
14
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 4 พฤษภาคม 2559
หน้า 1
ของ 18

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ศูน ย์ ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่ห ลั กในการ
กาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุ ข (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่ว นร่ว ม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมกาหนดเป้าหมาย
การพัฒนา นากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ
ที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี
มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่ว ยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข นาสู่
ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index)
นอกจากนี้ ยั ง มีห น้ าที่ ส าคั ญในการรั บแจ้งเบาะแสและเรื่ องร้อ งเรี ยน ประสาน ติด ตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 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 ดาเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ศูน ย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข และคู่ มือปฏิบัติงานกระบวนการ
จั ด การเรื่ องราวร้ อ งทุก ข์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ที่กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใด
ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจ
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หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้
ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ตามมาตรา 37”และ มาตรา 41 “ในกรณีที่
ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก
หรื อ ปั ญ หาอื่ น ใดจากบุ ค คลใด โดยมี ข้ อ มู ล และสาระตามสมควร ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการนั้ น
จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2552 และคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ ่ง อ านาจหน้า ที ่ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต การปฏิ บั ติ ห รื อ การละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้
ยังได้บู ร ณาการการปฏิบั ติงานร่ ว มกับ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.)
และสานักงานตรวจและประเมินผล (กลุ่มร้องเรียน) เพื่อให้ แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ คือ การป้ องกัน การส่ งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลั กธรรมาภิบาล (Good
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเป็ น กรอบแนวทาง
การดาเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใช้เป็ น แนวทางการปฏิบั ติงานตามขั้น ตอนที่ส อดคล้ องกั บข้อกาหนด ระเบียบ หลั กเกณฑ์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พั ฒ นาให้ ก ารท างานเป็ น มื อ อาชี พ รวมทั้ ง แสดงหรื อ เผยแพร่ ให้ กั บ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่ มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 59
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บทที่ 2
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๑

หน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

สานักงานรัฐมนตรี

สานักตรวจ
และประเมินผล
(เขตสุขภาพ 12 เขต)

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

กรมวิชาการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดาเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุ จริ ตและประพฤติมิชอบ ส าหรั บ เจ้ าหน้าที่ผู้ รับผิ ด ชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โดย
ผ่านทางช่องทาง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็ บ ไซต์ “ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.3.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง
กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสานักงาน ป.ป.ท. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย
2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ร ะ เ บี ย บ
ข้ า ราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2537 และระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
รวมทั้งการดาเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทาผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม
2.3.3 สานักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ ที่ 1-12)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้
1) เป็นหน่วยทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอ
ความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพที่ 1-12
2) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพ
3) สรุ ปวิเคราะห์ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่ งการของสาธารณสุ ข นิเทศก์
4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
5) จัดทาระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพื่อดาเนินการแก้ไ ขปัญหา
ภายในเขตบริการสุขภาพให้เป็นเอกภาพ
6) จั ดทาฐานข้อมูล เกี่ย วกับการจัดการเรื่ องราวร้อ งทุกข์ให้ ถูกต้องครบถ้ว น ทัน สมัย เพื่ อ
เอื้ออานวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย
7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม
เสนอผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพ
2.3.4 สานักงานรัฐมนตรี
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคาร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข
2) ให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น ต่ อ ประชาชนที่ ม าขอความช่ ว ยเหลื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.3.5 หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ที่ได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่กาหนด
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2.4 คาจากัดความ
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ
ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู้ ที่ มี อ านาจลงนามหรื อ สั่ ง การในขั้ น ตอนต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในส่ ว นราชการของกระทรวงสาธารณสุ ข การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า ง
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ
การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่
1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็ บ ไซต์ “ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เบาะแส เรื่ อ งทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/
การร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย
และได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.)
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หน่วยงานดาเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย สานักตรวจและ
ประเมินผล (เขตสุขภาพที่ 1-12) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สานักงานรัฐมนตรี กรมวิชาการ
ในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานภายนอกที่มีผู้ ร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแสเข้ามาผ่ านช่องทาง 2
ช่องทาง ดังกล่าว
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประเภท
1) การบริหารจัดการ

นิยาม
การทีส่ วนราชการดาเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ
และประโยชนระยะยาวของราชการที่
จะไดรับประกอบกัน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทาง
ไม่สุจริตหลายประการ
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม
ฯลฯ
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ประเภท
2) วินัยข้าราชการ

นิยาม
กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และกาหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกาหนด
ให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่า
ด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมาย
กาหนด
ฯลฯ

3) ค่าตอบแทน

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์
เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
4. ค่าตอบแทน อสม.
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอก
เวลาราชการ
ฯลฯ

4) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/ การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาการใดๆ
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.6.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.6.5 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล
2.6.6 ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) คาร้ อ งเรี ย น/แจ้ งเบาะแส ที่ เป็ นบั ตรสนเท่ ห์ เว้ นแต่บัต รสนเท่ห์ ระบุห ลั ก ฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2) ค าร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสที่ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมแล้ ว หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ศ าลได้ มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
4) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1

ผังกระบวนการ
3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใช้เวลา
(PT/WR)

ลาดับ

กระบวนงาน

1

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ 2 ช่องทาง ทีก่ าหนด

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้ หาของเรื่องร้องเรียน/
/แจ้งเบาะแสด้านทุจริตฯ และจัดทาหนังสือไปยังหัวหน้าศูนย์ฯ

4

ไม่ลงนาม

(4) หัวหน้าศูนย์ฯ
พิจารณา
ลงนาม

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

ลงนาม

5
(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
กรม
วิชา
การ
8
กรม

ผู้รับผิดชอบ

สานัก
รัฐมนตรี

กลุ่ม
เสริมสร้าง
วินัยและ
ระบบ
คุณธรรม

สานักตรวจ
และ
ประเมินผล
(เขต
สุขภาพ
ที่ 1-12)

หน่วยงาน
นอก
กระทรวง
สาธารณสุ
ข

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ที่มีชื่อ/ที่อยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน)

ก
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ลาดับ
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ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก

6

(6.1) รับรายงานผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

(6.2) ติดตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

7-15 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

7

(7) สรุปรายงานผลการดาเนินงานจาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

8

(8) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน/ 30 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.)

9

(9) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

10

(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)

11

(11) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.) เก็บเรือ่ ง
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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 สรุปความเห็นเสนอและจัดทา
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สานักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15
วัน รับ รายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุ ป วิเคราะห์ จั ดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (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) เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
(4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปความเห็นเสนอและจัดทา
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม
(5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
สานักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข)
(6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณี
มีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
(7) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ (ศปท.) รั บ รายงานและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)
(9) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ฯ (ศปท.) เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
(10) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) วิเคราะห์ จัดทารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)
(11) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บเรื่อง
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บทที่ 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. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (กรณีลูกจ้างประจา)
9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
10. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ)
11. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข)
13. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.)

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและ
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

เว็บไซต์
stopcorruption.moph.go.th

Available

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
- เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการดาเนินการภายใน 15 วันทาการ
4.4.2 ระดับความสาเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับการติดตามผลการดาเนินงานในการ
แก้ไขปัญหา
4.4.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)

เรื่อง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 01
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 4 พฤษภาคม 2559
หน้า 18
ของ 18

บทที่ 5
ภาคผนวก
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง
กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
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วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 1

ฉบับที่ 1
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คํานํา
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยขอเสนอ
ของหั ว หน า ส ว นราชการ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจำส ว นราชการขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม กำกั บ
ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมข า ราชการพลเรื อ น โดยสำนั ก งาน ก.พ. ได ด ำเนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน และเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ควบคุม กำกับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ศูนย ปฏิ บัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝายเลขานุ การคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข .เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางการดำเนิ น การจั ด ประชุ ม เนื้ อ หาสาระประกอบด ว ย บทบาทหน า ที่
ของคณะกรรมการ ฯ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงตัวอยางแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ
ที่ใชในการดำเนินการจัดประชุม
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุขเลมนี้ จะเป น ประโยชน ตอการดำเนิ น งานของฝายเลขานุ การ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
6 พฤศจิกายน 2562
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16
เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2562 เปนตนมา พระราชบัญญัติดังกลาว ตราขึ้น
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 76 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติ
ใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว โดยมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2562 เปนตนมา
มาตรา 22 ของพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล าว กำหนดให บ รรดาประมวลจริ ย ธรรม กฎ ระเบี ย บ
หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรม ของเจาหนาที่ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ให ค งมี ผ ลใช บั ง คั บ ได ต อ ไป เท า ที่ ไม ขั ด หรื อ แย งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ จนกว า จะมี ก ารกำหนดประมวล
หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
โดยกำหนดขึ้ น เพื่ อ ให ข า ราชการทั้ ง หลายเกิ ด สำนึ ก ลึ ก ซึ้ ง และเที่ ย งธรรมในหน า ที่ . ผดุ ง เกี ย รติ
และศักดิ์ศรีขาราชการ ควรแกความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนตั้งมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม
สมกับความเปนขาราชการ ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน กำหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กำกับ
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
สำนั กงาน ก.พ. ไดดำเนิน การแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ ซึ่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะตองมีคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชนกัน
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุก 2 เดือน ทั้งนี้ การประชุม
เป น ภารกิ จที่ สำคัญ อย างหนึ่ ง เนื่ องจากเป น เวที ในการรวมกัน วางแผนการปฏิ บัติงาน และระดมความคิด
เพื่อใหการปฏิบัติงานสงเสริมจริยธรรมในดานตาง ๆ สำเร็จผลตามเปาหมาย อีกทั้งยังเปนเวทีในการรวมกัน
หาแนวทางในการแก ไขป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง าน ดั งนั้ น การจั ด ประชุ ม และการจั ด ทำรายงาน
การประชุ มที่ กระชั บ รั ด กุ ม ชั ดเจน และถู กต อง จะสนองให เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ในการประชุมตามความมุ งหมาย
ของการประชุม แตถาการประชุมดำเนินไปอยางไมถูกวิธี เริ่มตั้งแตกอนการประชุมไปจนถึงระหวางการประชุม
และเมื่อสิ้นสุดการประชุม ยอมจะกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยากร รวมถึงประสิทธิผลที่ควรจะไดจากการรวมกัน
คิดรวมกันทำของคณะกรรมการ ฯ สงผลใหไมเกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมไปสูบ ุคคล หนวยงาน องคกร
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จากความเปนมาและความสำคัญดังกลาว ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาประกอบดวย
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อใชเปนแนวทาง
ในก ารปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
1.2.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน
1.2.3 เพื่อลดขอผิดพลาดจากการทำงานที่ไมเปนระบบ
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.3.1 บุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
1.3.๒ การจัดประชุมเปนมาตรฐานเดียวกัน
1.3.๓ การจัดประชุมที่เปนระบบจะชวยลดขอผิดพลาดในการดำเนินงาน
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บทที่ 2
ระบบบริหารจัดการ
2.1 หนวยงาน

กลุมงานคุมครองจริยธรรม

งานเลขานุการ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ทำหนาที่
หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กลุมงานบริหารทั่วไป

งานเลขานุการ
ประธานกรรมการ
และกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุมอาคารสถานที่
กองกลาง

คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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2.2 ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมประจำสำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ นี้ มี เนื้ อ หาครอบคลุ ม ตั้ งแต ขั้ น ตอนการจั ด ทำ
หนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม การจั ด ทำระเบี ย บวาระการประชุ ม การจั ด เตรีย มห อ งประชุ ม และโสตทั ศ นู ป กรณ
การจดรายงานการประชุม การแจงมติที่ประชุม การจัดทำรายงานการประชุม รวมไปถึงการจัดสงรายงานการประชุม
จัดทำขึ้นสำหรับผูรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงานสามารถนำไปปฏิบัติงานทดแทนกันได
และปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง โดยสามารถใชไดเปนประจำทุกครัง้ ที่จะดำเนินการจัดประชุม
2.3 คำจำกัดความ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง คณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน มีประกาศแตงตั้ง
และมีวาระการดำรงตำแหนงสองป นับแตวันที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีประกาศแตงตั้ง
การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง
การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุก 2 เดือน
ตามวันและเวลาที่ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
การประชุ ม หมายถึ ง การที่ บุ ค คลตั้ ง แต ๒ คนขึ้ น ไป มาร ว มปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ ร ว มกั น คิ ด
อยางมีวัตถุประสงค มีระเบียบวิธี และเวลาที่กำหนดให
ระเบี ยบวาระการประชุ ม หมายถึง เรื่องที่นำมาปรึกษาหารือกัน ในที่ประชุ ม โดยเรียงหัวเรื่อง
ตามลำดับความสำคัญ หรือความสนใจเรื่องที่ประชุม
รายงานการประชุ ม หมายถึ ง การบั น ทึ ก ความคิ ด เห็ น ของผู ม าประชุ ม ผู เ ข า ร ว มประชุ ม
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
องค ป ระชุ ม หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ห น า ที่ ต อ งเข า ประชุ ม ได แ ก ประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ ตามหลักการประชุม ถามีกรรมการที่มาประชุมเกินครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ก็ถือว าครบองค ป ระชุ ม แตถามี กรรมการมาประชุมน อยกวาครึ่งหนึ่ ง ก็ ถือวาไมครบองค ป ระชุ ม ประธาน
จะตองยกเลิกการประชุมครั้งนั้น หรือนัดหมายครั้งใหม
ที่ประชุม หมายถึง บรรดาผูเขาประชุมทั้งหมด
มติ หมายถึง ขอตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อนำไปปฏิบัติ
การแต งตั้ งคณะกรรมการจริ ยธรรมประจำส วนราชการ คณะกรรมการข าราชการพลเรื อ น
มีมติใหคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ มีวาระการดำรงตำแหนงสองป นับแตวันที่คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนมี ป ระกาศแต งตั้ ง ตามหนั งสือสำนั กงาน ก.พ. ดวนที่สุ ด ที่ นร 1013.7/ว 6 ลงวั นที่
29 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดให ก รรมการจริ ย ธรรม ผู ดำรงตำแหน งประเภทบริ หาร หรื อประเภท
อำนวยการ และกรรมการจริยธรรมซึ่งเปนขาราชการในสวนราชการ ที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ พนักงานราชการ
และลู กจ างของส วนราชการ พ นจากตำแหน ง เมื่อพ นจากการเป นข าราชการ พนัก งานราชการ หรือ ลูก จาง
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ในสังกัดสวนราชการนั้น อนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพนจากตำแหนงตามวาระ และยังมิไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจริ ย ธรรมใหม ให ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมนั้ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า จะได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมใหม
บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) ดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียน
วามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการ เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
โดยเร็ว
3) พิจ ารณาวินิ จฉัย ชี้ขาดป ญ หาอัน เกิดจากการใชบั งคับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อไดวินิจฉัยแลว ใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
โดยพลั น ถ า คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นมิ ได วิ นิ จ ฉั ย เป น อย า งอื่ น ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับเรื่อง ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สดุ
4) ส ง เรื่ อ งให ค ณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่ เ ห็ น ว า เรื่ อ งนั้ น
เป น เรื่ อ งสำคั ญ หรื อมี ผ ลกระทบในวงกวาง หลายส ว นราชการ และยั งไม มี ค ำวินิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน หรือผูตรวจการแผนดิน
5) คุ มครองข าราชการซึ่งปฏิ บั ติตามประมวลจริย ธรรมอยางตรงไปตรงมา มิให ผูบังคับ บัญ ชา
ใชอำนาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
6) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนของหัวหนาสวนราชการ
ต อ คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรม
ของสวนราชการเพื่อเสนอหัวหนาสวนราชการ เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหนงขาราชการ
ในกลุมงาน
7) เสนอแนะการแก ไขเพิ่ มเติมประมวลจริย ธรรม หรือการอื่น ที่ เห็ น สมควร ต อคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน
8) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หรือตามที่คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนมอบหมาย
องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ประธานกรรมการ ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกผูมีความซื่อสัตย
เปนประจักษ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 คน ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขรวมกันเสนอ
3) กรรมการผู ด ำรงตำแหน ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภทอำนวยการเลื อ กกั น เองให เหลื อ
จำนวน 2 คน
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4) กรรมการ จำนวน 2 คน ซึ่งเปนขาราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับคัดเลือก
จากขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ
1

กระบวนงาน
1) กลุมงานคุมครองจริยธรรม

ใชเวลา
(PT/WR)
1 ชั่วโมง

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

ประสานงานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1.1) งานเลขานุการประธานคณะกรรมการ
(1.1) งานเลขานุการคณะกรรมการ
(1.2) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ทำหนาที่หวั หนาศูนยปฏิบตั ิการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

2

๒) กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับ
สถานที่จัดการประชุม ฯ
ก

30 นาที

เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม
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กระบวนงาน

ใชเวลา
(PT/WR)

ผูรับผิดชอบ

15 นาที

เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม
เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

ก
3

4

3) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำหนังสือขอใชหองประชุม
ถึงหนวยงานที่รับผิดชอบหองประชุม

4) กลุมงานคุมครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังนี้
(4.1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ
(4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ
(4.3) จัดทำหนังสือขออนุมตั ิเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ
(4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยมื เงินทดรองราชการ

5

1 ชั่วโมง

10 นาที

หัวหนาศูนย
ปฏิบัติการ
ตอตาน
การทุจริต
กระทรวง
สาธารณสุข

7 ชั่วโมง

เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม
เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

5) หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาอนุมัติ และลงนาม

6

7

6) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม
7) กลุม งานคุมครองจริยธรรม จัดสงระเบียบวาระการประชุม
เต็มรูปแบบ และเอกสารประกอบการประชุม ใหประธานการประชุม

15 นาที

ข
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กระบวนงาน

ใชเวลา
(PT/WR)

ผูรับผิดชอบ

3 ชั่วโมง
30 นาที

เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม
เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม
เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม
เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

ข
8

9

10

11

12

13

8) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint)
ประกอบการประชุม
9) กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียน
ผูเขารวมการประชุม
10) กลุม งานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารวาง
และเครื่องดื่มในการประชุม
11) กลุม งานคุมครองจริยธรรม จัดการประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่กำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม
12) กลุม งานคุมครองจริยธรรม จัดสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ใหกลุมงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม
13) กลุม งานคุมครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ

1 ชั่วโมง

15 นาที

3 ชั่วโมง

5 นาที

3 ชั่วโมง
30 นาที

เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม
เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

ค
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กระบวนงาน

ใชเวลา
(PT/WR)

ผูรับผิดชอบ

30 นาที

เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม
เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

ค
14

15

16

14) กลุม งานคุมครองจริยธรรม จัดทำหนังสือแจงเวียน
รายงานการประชุม ฯ ใหคณะกรรมการทราบ และพิจารณา
ตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ
15) กลุม งานคุมครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัตกิ ารตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
16) กลุม งานคุมครองจริยธรรม เก็บรวบรวมขอมูล

10 นาที

10 นาที

เจาหนาที่
กลุมงาน
คุมครอง
จริยธรรม

3.2 ขอบเขต
เริ่ ม จากกลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรม ประสานงานเพื่ อ กำหนดวั น และเวลาในการประชุ ม
คณะกรรมการจริย ธรรมประจำสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข จากงานเลขานุการประธานกรรมการ
งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ และงานเลขานุ ก ารรองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ท ำหน า ที่ หั ว หน า
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อทราบกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ แลว
ดำเนิ น การติ ด ต อ ประสานงานเกี่ ย วกั บ สถานที่ จั ด การประชุ ม ฯ จากหน ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบห อ งประชุ ม
จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ หนังสือเชิญประชุม ฯ หนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ
และหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ เสนอหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาอนุมัติและลงนาม จากนั้นกลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุ ม แลว จัด ส งเอกสารดังกล าวให ป ระธานการประชุ ม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint)
ประกอบการประชุ ม จั ด ทำใบลงทะเบี ย นผู เข า ร ว มการประชุ ม และประสานงานเกี่ ย วกั บ อาหารว า ง
และเครื่ องดื่ ม ในการประชุ ม จั ด การประชุ มตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ กำหนด และดำเนิ น การประชุ ม
………….
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ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม จากนั้ น จั ด ส ง เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง ให ก ลุ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป
เพื่อดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ แลวสรุปรายงานการประชุม ฯ จัดทำหนังสือแจงเวียนรายงาน
การประชุม ฯ ใหคณะกรรมการทราบ และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ นำรายงานการประชุม ฯ
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรม ประสานงานเพื่ อ กำหนดวั น และเวลาในการประชุ ม ฯ
จากประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม ฯ
3. กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรม จั ด ทำหนั ง สื อ ขอใช ห อ งประชุ ม ถึ ง หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
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. กลุ มงานคุ มครองจริยธรรม จั ดส งระเบี ยบวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม
ใหประธานการประชุม
8. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม
9. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม
10. กลุมงานคุมครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุม
11. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
12. กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรม จั ด ส งเอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข อ ง ให ก ลุ ม งานบริห ารทั่ ว ไป
เพื่อดำเนินการเบิกคาใชจายในการจัดประชุม ฯ
13. กลุมงานคุมครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ
14. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำหนังสือแจงเวียนรายงานการประชุม ฯ ใหอนุกรรมการทราบ
และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกตองสมบูรณ
15. กลุมงานคุมครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
16. กลุมงานคุมครองจริยธรรม เก็บรวบรวมขอมูล
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บทที่ 4
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
4.1 กฎหมาย และระเบียบเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 32 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน
3. หนั งสื อสำนั กงาน ก.พ. ที่ นร 1019/10 ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2560 เรื่ อง แจ งประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0406/32603 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เรื่อง การเบิกจายเบี้ย
ประชุมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสวนราชการ
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 137 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ ย
ประชุ มเป น รายเดื อนและอั ต ราเบี้ ย ประชุ มเป น รายเดื อน และเป น รายครั้ งสำหรับ กรรมการ อนุ กรรมการ
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ. 2558
7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/38 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน
ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับสวนราชการ
8. ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560
9. ตัวอยางเอกสารที่ใชในการประชุม
9.1 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม
9.2 หนังสือเชิญประธานการประชุม
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
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรม
ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สถานที่เก็บ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

ระยะเวลา
1 ป
(ทบทวน)

เว็บไซตศนู ยปฏิบัติการตอตาน
กลุมงานคุมครอง
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จริยธรรม
www.stopcorruption.moph.go.th

เขาถึงได
ตลอดเวลา

4.3 ผูมีสิทธิ์เขาถึง
บุ ค ลากรในสั งกั ดศู น ย ป ฏิ บั ติ การต อต านการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข บุ ค ลากรหนว ยงาน
ภายนอก และบุคคลทั่วไป
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
- ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ประจำปงบประมาณ
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บทที่ 5
ภาคผนวก
สัญลักษณที่ใชในการจัดทำ Work Flow
สัญลักษณ

คำอธิบาย
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เชน การพิจารณาใหความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เปนตน

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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กฎหมาย ระเบียบ
และตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของ
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กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
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พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในฝ่ า ยบริ ห าร แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง หน่ ว ยงานธุ ร การของรั ฐสภา องค์ ก รอิ ส ระ ศาล และ
องค์กรอัยการ
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“เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในหน่วยงานของรัฐ
“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
และคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น รวมทั้ง
คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
(๑) ยึด มั่น ในสถาบัน หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๓) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐที่จะกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสาหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทา
หรือไม่ควรกระทา ตลอดจนการดารงตนในการกระทาความดีและละเว้นความชั่ว
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มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทาประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดทาประมวลจริยธรรม
(๑) คณะรัฐมนตรี สาหรับข้าราชการการเมือง
(๒) สภากลาโหม สาหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม
(๓) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สาหรับผู้บริหาร เจ้าหน้า ที่ และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด
ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทาข้อกาหนดจริยธรรมเพื่อใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนัน้
เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้
การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย
มาตรา ๗ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมในภาครั ฐ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมใน
ระดับเดียวกัน ในการจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ ให้นามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๕ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่
ในความรับผิดชอบด้วย
หมวด ๒
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
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(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา คณะกรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น และ
สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการ
ในสานักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ ก.ม.จ. ก.ม.จ. อาจมี ม ติ
ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้
ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
ให้สานักงาน ก.พ. มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูล
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ.
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ หรื อ ประสบการณ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ม.จ. โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรั บความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท
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(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ
(๘) ไม่ เ คยต้ องคาพิ พ ากษาหรื อค าสั่ งของศาลอั นถึง ที่สุ ด ให้ท รัพ ย์ สิ นตกเป็ นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ
(๙) ไม่ เ คยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่า กระท าความผิ ด ต่อ ต าแหน่ง หน้า ที่ ร าชการหรือ
ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติธ รรม หรือกระทาความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยความผิด ของพนั ก งาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๑) ไม่เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
(๔) ก.ม.จ. มีมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
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มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระหรื อ ในกรณี
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรื อผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ ก.ม.จ. ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓ ก.ม.จ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหาร
งานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชานาไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่
หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มี
การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น
(๕) ตรวจสอบรายงานประจาปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๙ (๓) และรายงานสรุปผล
การดาเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การประเมินผลตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กาหนด โดยอาจจัดให้มี
องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรม
ตามมาตรา ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๓ ให้ ก.ม.จ. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ
คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และ
หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์สาหรับการจัดทาประมวลจริยธรรมและข้อกาหนดจริยธรรม รวมทั้ง
การกาหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการนี้ ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือข้อกาหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดาเนินการโดยเร็ว
มาตรา ๑๕ ให้ ก.ม.จ. จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ ทุกห้าปี
หรื อ ในกรณี ที่ มีค วามจ าเป็น หรือ สถานการณ์ เปลี่ย นแปลงไป ก.ม.จ. จะพิ จ ารณาทบทวนในรอบ
ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้ ก็ได้ โดยในการดาเนินการดังกล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
และองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง มาหารือร่วมกันด้วย
มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ม.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ก.ม.จ. ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ก.ม.จ. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือดาเนินการตามที่ ก.ม.จ. มอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รบั
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐ ในการนี้
อาจมอบหมายให้ ส่ ว นงานที่ มี ห น้ า ที่ แ ละภารกิ จ ในด้ า นจริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แ ล้ว
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้
(๒) ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่ ว ยงานของรัฐ และจัด ให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งกาหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน
(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทารายงานประจาปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดเสนอต่อ
ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจาปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ.
ด้วย
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มาตรา ๒๐ ให้ อ งค์ ก รกลางบริห ารงานบุค คลแต่ล ะประเภทและองค์ก รตามมาตรา ๖
วรรคสอง มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ความเข้าใจ
ตลอดจนการกาหนดมาตรการจู งใจเพื่อ พั ฒนาและส่ งเสริมให้เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ในหน่วยงานของรัฐ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรั ฐ ซึ่งมี พ ฤติกรรมที่ เป็ น การฝ่ าฝื น มาตรฐานทางจริย ธรรมหรื อไม่ปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ยธรรม
โดยอาจกาหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๑ เมื่ อ ก.ม.จ. ได้ ป ระกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรม
ตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง จัดทา
ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. กาหนด
มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกาหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๗๖ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนั้น เพื่ อให้การจัดทาประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีมาตรฐานเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์
การจัดทาประมวลจริ ยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
คําปรารภ
โดยที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํ ารงตําแหนงทางการเมื อง ข าราชการ หรื อเจาหน าที่ของรัฐ แตล ะ
ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้น ตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน
แลวเห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสงั คม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง
ขาราชการพลเรือนทั้ง ปวงจึงต องมีคุณ ธรรม ซึ่ง เปน การอัน พึงทํ า เพราะนํา ประโยชนใ หเกิ ดแก
สว นรวมและตนเอง และศีล ธรรมซึ่ งเป น การอั น พึ งเวน เพราะเปน โทษแก สว นรวมและตนเอง
ประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ
ฝา ฝน ประมวลจริย ธรรมเพื่อ ให ผู ที่รั บผิ ดชอบในการบั งคั บการใหเ ปน ไปตามประมวลจริย ธรรม
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปน กลางทางการเมือง อํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น ในคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการ
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๔
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย 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. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรี
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปน ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อ ใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่ อ มั่ น ของปวงชน และดํ า รงตนตั้ ง มั่ น เป น แบบอย า งที่ ดี ง าม สมกั บ ความเป น ข า ราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ฉบับนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
ราชการพลเรือน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
“ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิ บัติ ตามประมวลจริ ย ธรรมอย า งตรงไปตรงมา และไม กระทํา การเลี่ ยงประมวล
จริ ย ธรรมนี้ ในกรณีที่ มี ข อสงสั ยหรื อมี ผู ทั กท ว งวา การกระทํ า ใดของข า ราชการอาจขั ด ประมวล
จริยธรรม ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ
และสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา
การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได
(๒) เมื่ อ รู ห รื อ พบเห็ น การฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข า ราชการมี ห น า ที่ ต อ งรายงาน
การฝาฝน ดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอ หัวหนาสวนราชการและหรือ คณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีที่ หัวหนาสวนราชการเปนผู ฝาฝนจริยธรรมตองรายงานต อปลัดกระทรวง หรื อผูบั งคั บ
บัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) ตอ งรายงานการดํ า รงตํ า แหน ง ทั้ งที่ ไ ด รับ ค า ตอบแทนและไม ไ ดรั บ ค าตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ
และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน การเปนนายหนา
และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๖
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้
หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน
การกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศ ตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม กําลั ง
ความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(๒) ละเวน จากการกระทํ าทั้ง ปวงที่จ ะกอ ใหเ กิดความเสีย หายตอ ตําแหนง หนา ที่ของตน
หรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิ ช าชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ สว นตน ตามขอ มูล พยานหลัก ฐานและความเหมาะสม
ของแตละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(๖) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเรื่ องดั งกล าว ให ผูใ ต บัง คับบั ญชาบัน ทึ กเรื่ องเปน ลายลักษณอัก ษรตามคํ าสั่ ง
เพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๕ ขา ราชการต อ งแยกเรื่ อ งสว นตั ว ออกจากตํ าแหน ง หนา ที่ และยึ ด ถื อ ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัม พัน ธส วนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปน ญาติพี่นอง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ สงสัย ใหขาราชการผูนั้ น ยุติก ารกระทํา ดังกลาวไวกอ น
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน ว ยงานโดยตรงหรื อ หน า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ
เป น หลั ก ในกรณี ท่ี มี ค วามขั ด แย ง ระหว า งประโยชน ข องทางราชการ หรื อ ประโยชน ส ว นรวม
กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการ
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวน จากการแสวงประโยชนที่ มิช อบโดยอาศั ยตํา แหนงหนา ที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือ ยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ
ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมช อบดวยรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว
(๓) ในกรณีที่เห็น วามติคณะรัฐ มนตรีไมช อบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่อ งเสนอใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือ แนะนําใหใ ชชองวางของกฎหมายที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน
(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย
กฎ หรือ ข อ บั งคั บ ที่อ ยู ใ นความรั บผิ ด ชอบของส ว นราชการของตน สรา งภาระเกิ น สมควรแก
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย
(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ
ไมเ ลือ กปฏิ บัติ ตอ บุคคลผู ม าติดต อโดยไมเ ปน ธรรมในเรื่องถิ่น กํา เนิด เชื้อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึ ก ษา อบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม ขัด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ เว น แต
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๔) ละเว น การให สั ม ภาษณ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ การ
วิพากษวิจารณอัน กระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดม าจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทัน การณ และไมบิด เบือ นขอเท็จจริ ง
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม ใ ช ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจากการดํ า เนิ น งานไปเพื่ อ การอื่ น อั น ไม ใ ช ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาว
หรือไดรับการรองขอ
ขอ ๑๐ ขา ราชการตอ งมุ งผลสัม ฤทธิ์ข องงาน รัก ษาคุณ ภาพและมาตรฐานแห งวิ ช าชี พ
โดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม กําลัง
ความสามารถ
(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย
(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช
ในประเทศไทย
(๒) จงรัก ภักดีต อพระมหากษัตริย และไมล ะเมิด องคพ ระมหากษัต ริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
ขอ ๑๒ ขาราชการต องเป น แบบอย างที่ดี ใ นการดํ ารงตน รั กษาชื่ อเสีย งและภาพลั กษณ
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมใหผูอยู
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด
(๓) หัว หน า สว นราชการและผู บัง คั บบั ญชาในส วนราชการทุก ระดั บชั้ น ตอ งสนั บสนุ น
สง เสริ ม และยกย องผู อยู ใ ต บัง คั บบั ญ ชาที่ มีค วามซื่ อ สัต ย มี ผ ลงานดี เด น มี ค วามรูค วามสามารถ
และขยันขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม ก ระทํ า การใดอั น อาจนํ า ความเสื่ อ มเสี ย และไม ไ ว ว างใจให เ กิ ด แก ส ว นราชการ
หรือราชการโดยรวม
หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
องคกรคุมครองจริยธรรม
ขอ ๑๓ ก.พ. มีหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ
จริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
(๓) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมามิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๔) เผยแพร และปลู กฝงจริ ยธรรมใหเปน ที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขา ราชการ
และประชาชน
(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง
(๖) ติดตาม สอดสองการใชบังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการ
ฝาฝน จริยธรรมและยังไมมีการดําเนิน การใด ก.พ.อาจมีม ติใ หหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได
(๗) ประสานงานกั บ ผู ต รวจการแผ น ดิ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามค า นิ ย มหลั ก สํ า หรั บ
ผูดํ ารงตํา แหน งทางการเมื อ ง และเจา หนา ที่ข องรั ฐ ตลอดจนประมวลจริ ย ธรรมนี้ มีผ ลใช บัง คั บ
อยางจริงจัง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ
จริยธรรม และขาราชการทั้งปวง และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐ มนตรี และผูตรวจการ
แผนดิน แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ
(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป
และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกสี่ป
(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน
ขอ ๑๔ ให ก.พ. โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการเสนอจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกผู มี
ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.
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(๒) กรรมการผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภทอํ า นวยการเลื อ กกั น เอง
ใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่ งเป น ขา ราชการในส ว นราชการที่ ไ ด รับ คั ด เลื อ กจากข า ราชการ
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสองคน ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการและรองหั ว หน า
สวนราชการรวมกันเสนอ
ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
กรรมการจริย ธรรมตอ งไม เคยถู กลงโทษทางวินัย และเปน ผูมี เกีย รติ เป น ที่ย อมรั บของ
สวนราชการนั้น
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน
ราชการ
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีที่มีขอสงสัย
หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ
เมื่อไดวินิจฉัย แลวใหสงคํา วินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิได วินิจฉัยเปน อยางอื่น ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๔) สงเรื่องให ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
(๕) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๖) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๗) เสนอผลการประเมิน การปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข องหั ว หน า ส วนราชการ
ตอ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุม งานคุม ครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ ก.พ.
(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมใหนํ ากฎหมายว าดว ยวิ ธีปฏิ บัติร าชการทางปกครอง
มาใชบังคับ
ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่น ที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา ควบคุมใหผูอยูใ ต
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย
มีผ ลงานและความรู ค วามสามารถ และปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ โดยให มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการตั้งแตประเภท
อํานวยการขึ้น ไป ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการผูถูก
กล า วหานั้ น ไม อ าจดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง โยกย า ย เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการดําเนินการใดที่เปน
ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว
(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๔) ติ ด ตามสอดส อ งให ข า ราชการในส ว นราชการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
อยางเครงครัด
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามมติห รื อ คํ า วิ นิ จฉั ย ก.พ. หรื อ คณะกรรมการจริย ธรรม คํา แนะนํ า ของ
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) ดํา เนิ น การอื่น ตามประมวลจริย ธรรมนี้ หรือ ตามที่ ผูต รวจการแผ น ดิ น หรือ ก.พ.
มอบหมาย
ขอ ๑๗ ให จั ด ตั้ ง กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมขึ้ น ในทุ ก ส ว นราชการขึ้ น ตรงต อ หั ว หน า
สวนราชการ มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเปนอิสระ โดยมีขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุม 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) ดําเนิน การอื่น ตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว
สวนที่ ๒
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายว า ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แลวแตกรณี
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ขอ ๑๙ เมื่ อ มีก รณี การฝ าฝ น จริ ย ธรรม ผู บั งคั บ บั ญชาอาจสั่ งลงโทษทางวิ นั ย ว ากล า ว
ตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. สงเสริม จริยธรรม
ขาราชการ โดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ย า ยหรื อ โอนข า ราชการ ให ใ ช พ ฤติ ก รรม
ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ
(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสม่ําเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ
(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด
(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๗) จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาค า นิ ย มที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น
(๘) เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ
ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อไมทําการอันเปนการ
สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม
(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ขาราชการอาจเสนอเรื่อง
ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ
คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได ในกรณีที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
แลวแตกรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาเรื่องดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา
จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย
ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเรื่องใดโดยดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด
หัว หนา กลุ ม งานคุ ม ครองจริย ธรรมตามวรรคหนึ่ง มี ห นา ที่ ตอ งใหคํ า แนะนํ าตามสมควร
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องที่เปน
ปญหามากอน หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการ
ที่สรา งความไวว างใจและเชื่อมั่ น ของปวงชน และการดํ ารงตนเป นแบบอยางที่ดีง าม ใหสง เรื่อ ง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ
ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของหั ว หน า กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผน ดิน เคยวินิจฉัยไวแ ลวโดยสุจริตไมตองรับผิด
ทางวินัย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับ แตวัน ที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผ ลใชบังคับ ให ก.พ. จัดใหมี
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ. รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการ และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง
และต องดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ง ใหแ ลว เสร็ จภายในหนึ่ ง รอ ยแปดสิ บวั น นั บแตวั น ที่ค รบหนึ่ ง ป
ของการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

n:u)fi2rt6Mt0l8t?

,*n .....&t9.....:..
l,d..!...?..11,fl'

oorxd6

fi u:

qCL
6dvud

oolooo

nUUn?lUUYl 0{l4lflUUylul

oo

ri'or:0.:ildnn:gil:rl

iln:1Fl:J bdbo

ue

6

^
ulr.ailfiflor o::$flau

,un;u...9.{S......

dt

[:0{

v n r n usi r rt"l n 6u u n

: : lJ n t : oi

uo

::

t rJ : v iir ritin l r u il d'pr n : y m : x

a1s

l

T ru

a

r

"ur.....1.4.:9.0....

ITUU il a-n n : vyt :? { a 1 o 1 : ruqfl
y

1
dxnl

a4

ftrd..b,$[,FL,loflj

0 u

raritfrorirfnlruila-nn:vvt:?taror:ruqtd

di oboo.oden.b/ensJodo ali'ufi

toa nqninruu

Ieddc(
y

id,

a{vla{il1fi?u

il :v

n

ou

:r

r o n ru v n :

alun{

nr

:{r :r t n r :vr a ri o u rd or

*,

s,to

n

: :u

nr

:rB a o::nrj : s {'r

^

1uu

a fl n

5uy :'l

iy

4

u

{ ff '151

:ruafl
y

o u

vly
4
tu
4
n1iluu{40il0't{fl{
alun{1u!ri0n:uyl:?{4101:ruqt tortrol:ruilonruvn:::Jn.l:
oiuo::tmrurj:v:r:noiuo::urir:rtnr:na16ourfiorauon6uvn::1Jfl1:{r:rtnr:ua16ou (n.vr.)

or{,2,

Yta']:tulun{n{ uu
- X

ryd

J

9

,

a

Z,

Unil n.u. letfruEuri$'lFrruun::iln1:oiuo:::rtj:vo'r6itfinlruild'on:vu:xaror:ruaru#r
I
ja,

6ityl

.+
4
I
s
o
o
dru
ru
, &
:luavL0uelnllJa{va{il'1fl?u
[ou Lv:J?'r:un1:elr:{ei']rr14u{ b Ilrluumfufrfrrj:vnrrrurild'l

rirrJ:rngrnlrarilf,orirrin{ru

n.vr. oirufatqrr

yr'

u: ror*

.cr/')

b ar{ud bc( flqun1nil teddd

ittEuuurrvl-oJrJ:flyl:ru uashj:nrrdlnruvn::xrn1:niu6::rJil:yiilrirrinrru
il

o)

il q I y : r u

ua

d#0n:cylrtarmfiu?tr

t

a-q n

rSuu

:syr

:r

ra

1

5'r

:

v

rde1rj:qynruuarfiorrru. t4 rl

rvrfiuu:vqru

!

fr

ri6

ra

rir d si ohJ rir u

ov

r o u q ru 0 r

rouao{Fr?1lriufio
.

tlo,

t

,i t*

or(
/tw3Nav$n,!nl

*).n
u

d

(u1uuu?911u
(u'Ntiuvrvr: rtu g turrt)
{drur onr:nriuuiur:iirlrJ

0

b

ilt,Fr, bdbo

a

Im: o

IDdd6'/

oooo rio ua.tu

Iu:ar: o bdds'r, oe"riloe'i

t.

:or larrBnr: n.v!. r,Jfl-r.io:rrnr:

Latlanl:

urvru

n.v!.

L)
4udeirraiuoiuo::u

u

fi?:nu)

(urarrqfiu fiuiqvrfl
anr:nriurairairliriottnc:clrqar!tt$
n:ru {dru,
hJ:nrf,tfiuntnrrHua

dfV {(uruarrilnd o::$AarJ)
rofiJfffl ntcil:r$notrxqr rJfi dh:rmr:urni
da"on:cil:rlalorfu{?

Til'lr*J

6hzupr

lg#hril

rJ:vnr Anruvn::u
d

{,

a

nr:rir:rtnt:ua riau
o o s

.

.v

l3or d'tnruvn:unrroBuo::urJ:sd,ldrrinmurJdnnrvm:rt6t1o,li6u6!r,

orrTudtu'tomrunrrutuillrr:1 a (oen) ur,irvr:v:rrrirgrf6:vrfiuulir:rrnr:narSou
lLFl. toddo uavdo

od tJo{l:vxraoiuo::ildr:1c,nr:uariou n.n. alun-tri'mtlnrurn::iln1:

-'* - tiuo::ttti:cdrrirtinrrurja-nn:vvr:?{616'r:rufl1l fitirumra#idnu{o od ro{d:uurnoBuo::u
{r:rtnr:na riou

drfi :'rudosiotild

o.

ulu0vru

fe.

u1{nnfl't?ag

9Aa

IU

6n.

u1rJl{qilu
aa

rJ:vsrun::unr:

aoar
It

a

h-a

hua:ca{u
!

n::iln1:

, .J
xJ?au:u4fl5fl:

n55iln1:

d,

d..

uluv{fi19ild

fl:u:sra:fl

n::lJn1:

(.9..

u1u11:tflst

flilofluvna
9!

n::lJn1:

b.

uratvrini

?:1{n

n::rJn1:

0{nc6?y{a1
I

n::3Jn1:

tu

6'r,

lpr

1,

u1ufu5{nfin9l

ufi u-rufr n{uru{un:oroiuo::u

il:snrrt ru ?uyr

rfl u

clo

mr:rqnr:

f,u:rnu fl.fi.

r-"i',/
(urltuBfi

al
rvrvrurfl)

rac,rBnl: n.il.

tedd6(

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

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˜

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ˜¯ °

Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

ÚÚ ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

(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∑’ªË √÷°…“´÷ßË π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—ßÈ æ.». ÚıÚÛ
(˜) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’¬È ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’ªË √÷°…“´÷ßË π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—ßÈ (©∫—∫∑’Ë Ú)
æ.». ÚıÛÛ
(¯) æ√–√“™°ƒ…Æ’ ° “¬°‡≈‘ ° æ√–√“™°ƒ…Æ’ ° “‡∫’È ¬ ª√–™ÿ ¡ ·≈–§à “ µÕ∫·∑π∑’Ë ª √÷ ° …“´÷Ë ß
π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÙÒ æ.». ÚıÙÚ
(˘) æ√–√“™°ƒ…Æ’°“‡∫’¬È ª√–™ÿ¡·≈–§à“µÕ∫·∑π∑’ªË √÷°…“´÷ßË π“¬°√—∞¡πµ√’·µàßµ—ßÈ (©∫—∫∑’Ë Ù)
æ.». ÚıÙÚ
¡“µ√“ Ù æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à°√√¡°“√ Õπÿ°√√¡°“√ ∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√
‡≈¢“πÿ° “√ ·≈–ºŸâ ™à « ¬‡≈¢“πÿ ° “√ ´÷Ë ß ‰¥â √— ∫ ·µà ß µ—È ß µ“¡∫∑∫— ≠ ≠— µ‘ · Àà ß °ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬ª√–°“»
æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ·≈–∫∑∫—≠≠—µ·‘ Ààß°ÆÀ¡“¬À√◊Õª√–°“»æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√π—πÈ °”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— °—¥´÷ßË ‰¥â√∫— Õπÿ¡µ— ®‘ “°§≥–√—∞¡πµ√’
ç°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ °√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ß°√√¡°“√´÷ßË ‰¥â√∫— ‡ß‘π‡¥◊Õπ
À√◊Õ§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„πÀπâ“∑’Ëπ—ÈπÊ ‚¥¬‡©æ“–
ç§≥–Õπÿ°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–Õπÿ°√√¡°“√´÷ßË ‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ µ“¡∫∑∫—≠≠—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“–
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ç∑’ªË √÷°…“§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∑’ªË √÷°…“´÷ßË ‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ µ“¡∫∑∫—≠≠—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§≥–°√√¡°“√´÷ßË ‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ µ“¡∫∑∫—≠≠—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∑’ªË √–™ÿ¡‰¥â√∫— ‡∫’¬È ª√–™ÿ¡„πÕ—µ√“‡¥’¬«°—∫ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥
„π«√√§Àπ÷Ëß ·≈â«·µà°√≥’
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¡“µ√“ Ò √Õßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ√Õßª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√´÷ßË ‰¥â√∫— ·µàßµ—ßÈ µ“¡∫∑∫—≠≠—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÷ßË À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√„π§≥–Õπÿ°√√¡°“√§≥–Àπ÷ßË
∑’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 ∑’ªË √÷°…“§≥–°√√¡°“√„Àâ‰¥â√∫— ‡∫’¬È ª√–™ÿ¡‡™àπ‡¥’¬«°—∫°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√π—πÈ
‚¥¬„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¬°÷ßË Àπ÷ßË ¢Õß®”π«π°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√∑—ßÈ À¡¥ ®÷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
Õ◊Ë “√¥â«¬‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥¿“æ·≈–‡ ¬’ ß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß ´÷ßË ∑”„Àâ°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√
‰¡à®”‡ªìπµâÕßª√“°Øµ—«„π∑’ªË √–™ÿ¡¥â«¬ ‚¥¬„Àâ∂Õ◊ «à“°√√¡°“√À√◊ÕÕπÿ°√√¡°“√´÷ßË „™â«∏‘ °’ “√µ‘¥µàÕ Õ◊Ë “√
¥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≈‡√◊ Õ π √à « ¡°— π ®— ¥ ∑”√“¬™◊Ë Õ §≥–°√√¡°“√µ“¡¡“µ√“ ˆ (Ò) ·≈–√“¬™◊Ë Õ §≥–Õπÿ ° √√¡°“√
µ“¡¡“µ√“ ˜ (Ò) ·≈–Õ—µ√“‡∫’È¬ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ·≈–‡ªìπ√“¬§√—Èß ”À√—∫°√√¡°“√ Õπÿ°√√¡°“√
‡≈¢“πÿ°“√ ·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√
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‡¡◊ÕË ‰¥â®¥— ∑”√“¬™◊ÕË §≥–°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ ·≈–Õ—µ√“‡∫’¬È ª√–™ÿ¡µ“¡«√√§Àπ÷ßË ‡ √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 ‚¥¬∑’æË √–√“™°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◊Ë Õ√«∫√«¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë ¬«°— ∫
‡∫’È¬ª√–™ÿ¡°√√¡°“√ „ÀâÕ¬Ÿà„π°ÆÀ¡“¬©∫—∫‡¥’¬«°—π‡æ◊ËÕ„Àâ¡’‡Õ°¿“æ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ข้อบังคับสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560
สำนัก งำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นส่วนรำชกำรที่ มี หน้ำที่ หลัก ในกำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุขแก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดี และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข
ทุกด้ำนสอดคล้องกับสภำพปัญหำของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มำตรฐำน ดัง นั้น กำรที่ จ ะปฏิบัติห น้ำที่ ให้แก่ ป ระชำชนอย่ำงมี คุณภำพจึง ขึ้นอยู่กั บกำรปฏิบัติห น้ำที่ ของ
ข้ำรำชกำรซึ่งต้องมีจิตสำนึกในหน้ำที่ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ดำเนินกำรภำยใต้วิสัยทัศน์ “ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนหลักในกำรกำหนด
ทิศทำงกำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริกำรสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อประชำชนสุขภำพดี”
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้จัดทำจรรยำข้ำรำชกำรตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ
โดยกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและ
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิ ภำค ซึ่งมีเ จตนำรมณ์เ พื่อให้ข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มี
ควำมประพฤติดี สำนึกในหน้ำที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอำประโยชน์สำธำรณะเป็นที่ตั้ง เป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้ำงควำมเลื่อมใสศรัทธำ ควำมเชื่อถือและยกย่องจำกประชำชน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 78 และมำตรำ 79 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้กำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ไว้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อนื่
1.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดถือผลประโยชน์ของทำงรำชกำรมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน
๑.๓ มีควำมรับผิดชอบต่อผลงำนที่ได้กระทำไปแล้ว
๑.๔ ปฏิบัติหน้ำทีอ่ ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละและอุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร
จนงำนสำเร็จถูกต้องตำมมำตรฐำนของงำน
๑.5 ปฏิบัติหน้ำทีโ่ ดยตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท
๑.6 รักษำและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร
๑.7 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำรงตน รักษำชื่อเสียง และภำพลักษณ์ของหน่วยงำน
รำชกำร

ข้อ 2 ...

-2ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๑ ปฏิบัติหน้ำทีโ่ ดยยึดถือควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร กฎหมำย
และกรอบนโยบำย
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชำติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของประชำชน
๒.๓ มีควำมกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนำจในทำงที่ไม่ถูกต้อง
ในกำรปฏิบัตงิ ำนตลอดจนกำรดำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กรทุกรูปแบบ
๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญำใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุง่ ผลประโยชน์หรือควำมก้ำวหน้ำ
ของตนเอง
ข้อ 3 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ ย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค
๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ มีน้ำใจ เอื้ออำทรและมีจิตบริกำรต่อผูม้ ำรับบริกำร
ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงฐำนะ เชื้อชำติ
ศำสนำ สังคม หรือลัทธิทำงกำรเมือง
๓.2 ไม่กระทำกำรใดอันเป็นกำรช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม
๓.3 ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข้อ 4 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔.1 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัตงิ ำนของแต่ละขั้นตอน
๔.2 ให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและตรวจสอบกำรทำงำนของ
ภำครัฐ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติงำน
ที่ได้กำหนดไว้ตำมกรอบของกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงทั่วถึง
และง่ำยต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล
4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำร เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้ตนเองหรือผูอ้ ื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชำชนและประเทศชำติ
4.4 เก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนไว้พร้อมสำหรับกำรตรวจสอบ
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลำ
และมีคุณภำพ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโดยวิธีกำร กระบวนกำรที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม
5.2 พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์
และควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรทำงำนของตนเอง ใส่ใจควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเพือ่ พัฒนำองค์กร
และวิชำชีพ
๕.3 ปรับปรุงวิธีกำร กระบวนกำรทำงำน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรบริกำรประชำชน
๕.4 ...

-3๕.4 ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ให้ภำรกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
5.5 ให้ผรู้ ับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร
ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของสังคมนำคำสอน
ทำงศำสนำเป็นแนวทำงในกำรดำรงชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย ประหยัด เหมำะสม
กับฐำนะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อนื่
6.2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีควำมเพียร ใช้ควำมรู้ สติปัญญำ
คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในกำรดำเนินชีวิต
6.3 กำรดำเนินกำรใดๆ ต้องมีเหตุผล และใช้ควำมรู้ตำมหลักวิชำกำร
มำพิจำรณำให้เชื่อมโยงอย่ำงรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงประโยชน์
ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
ข้อ ๗ ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
7.๑ มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบำอำจำรย์
7.4 ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
7.5 รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย
7.6 มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์
7.7 เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย
7.8 มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ ยรูจ้ ักกำรเคำรพผู้ใหญ่
7.9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
7.10 มีควำมเข้มแข็งทัง้ ร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อำนำจฝ่ำยต่ำ
7.11 รู้จกั ดำรงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7.12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง
กลไกกำรขับเคลื่อนจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ข้อ ๑ ผู้ บ ริ ห ำรต้ อ งเป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี ใ นกำรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ำมจรรยำข้ ำ รำชกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ข้อ ๒ ผู้บริหำรต้องเห็นควำมสำคัญในกำรส่งเสริมจรรยำข้ำรำชกำรโดยกำหนดนโยบำย
และจัดทำแผนปฏิบัติในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตสำนึกและปฏิบัติตำมจรรยำของข้ำรำชกำร
ข้อ ๓ ประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ข้ ำ รำชกำรทุ ก คนได้ ท รำบจรรยำที่ ค วรปฏิบั ติ และยื นยั น ว่ ำ
จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ข้อ ๔ ให้ ห น่ ว ยงำนจั ด อบรมส่ ง เสริ ม ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ จรรยำข้ ำ รำชกำรส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรอบรมในโครงกำรต่ำง ๆ เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ข้อ ๕ …
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ตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุมงานคุมครองจริยธรรม โทรศัพท 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/3436
วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕62
เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒
และขอเชิญประชุม ฯ

เรียน หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เรื่องเดิม
1. กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2
อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ประธานกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนด
ใหจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่
11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ขอพิจารณา
กลุมงานคุมครองจริยธรรม พิจารณาแลว เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริย ธรรมขาราชการพลเรือน ขอ ๑๕
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เห็นควรจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่ 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
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการดังนี้ตอไปดวย จักเปนพระคุณ
๑. อนุมัติใหจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่ 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1
ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. ลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 5/2562 ถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม
อนุมัติ / ลงนามแลว
(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกขอความ

สวนราชการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
สิงหาคม ๒๕62
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒
เรียน นายอุทัย สุดสุข ประธานกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่ 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นให เ กี ย รติ
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒
ในวันที่ 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกขอความ

สวนราชการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/ว
วันที่
สิงหาคม ๒๕62
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒
เรียน
ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่ 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่ 11 กันยายน 256๒
เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห อ งประชุ ม 4 ชั้ น 2 อาคาร 1 ตึ ก สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ สธ 0217/ว

สิงหาคม 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒

เรียน
สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุม ฯ ครั้งที่ 5/256๒

จํานวน 1 ฉบับ

ดวย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่ 11 กันยายน 256๒ เวลา 10.00-14.00 น.
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๑๕ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญทานเขารวมการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่ 11 กันยายน 256๒
เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห อ งประชุ ม 4 ชั้ น 2 อาคาร 1 ตึ ก สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ฯ ดังขางตนตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
โทรศัพท 0 2590 1330
โทรสาร 0 2590 1330

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-----------------------------

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่ 4/256๒ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 256๒

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมสวดมนต เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ตามโครงการ
เสริมพลังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ดวยการสวดมนต
เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ป 2562
โดย กลุมงานคุมครองจริยธรรม
3.2 สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังกลุมพัฒนาระบบบริหาร และสํานักสารนิเทศ
โดย กลุมงานคุมครองจริยธรรม
3.3 การเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ชุดใหม

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
- พิจารณามอบประกาศเกียรติคุณแก หนว ยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ราชการบริห ารสว นกลางและราชการบริห ารสว นภูมิภ าค ที่ไดรับ
การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- กําหนดการประชุมครั้งตอไป
---------------------------------

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุมงานคุมครองจริยธรรม โทรศัพท 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/2523
วันที่ 9 สิงหาคม
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ

๒๕62

เรียน หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตามที่ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติใหกลุมงานคุมครองจริยธรรม
จั ด การประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํา สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ครั้งที่ 5/256๒
ในวันที่ 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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม
และการตอตานการทุจริต แผนงานใ:ใบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิช อบ โครงการ.:.ประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม.:.เสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม
และการต อ ต า นการทุ จ ริ ต (210021000N4566) กิ จ กรรมย อย.:.ส ง เสริ ม คุ ม ครองจริ ย ธรรม.และปอ งกัน
การทุจริต.(139).ศูนยตนทุน.2100200270.จํานวนเงิน 9,745 บาท.(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) นั้น
กลุมงานคุมครองจริยธรรม มีความประสงคขอยืมเงินทดรองราชการ เปนจํานวนเงิน 9,745 บาท
(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) เพื่อใชในการจัดการประชุม ฯ ขางตน โดยมอบหมายใหนางสาวเขมรินทร
อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เปนผูยืมเงินทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการดังนี้ ตอไปดวย จักเปนพระคุณ
1. อนุมัติใหยืมเงินทดรองราชการ เปนจํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)
๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน
3. ลงนามในหนังสือถึงผูอํานวยการกองบริหารการคลัง

(นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม
 อนุมัติ ตามขอ 1
 ลงนาม ตามขอ 2-3

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกขอความ

สวนราชการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
สิงหาคม ๒๕62
เรื่อง สงสัญญายืมเงินทดรองราชการ

เรียน ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง
ดว ย ศูน ยป ฏิบัติการตอตานการทุจ ริต กระทรวงสาธารณสุข ไดอนุมัติใ หจัด การประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/256๒ ในวันที่ 11 กันยายน 256๒
เวลา 10.00-14.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงคขอยืมเงินทดรองราชการ
เพื ่อ ใชใ นการจัด ประชุม ฯ ขา งตน เปน จํ า นวนเงิน 9,745 บาท.(เกา พัน เจ็ด รอ ยสี่ สิ บ ห า บาทถ ว น)
โดยขอเบิกคาใชจายในการจัดประชุมจากงบประมาณศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม และการตอตานการทุจริต
แผนงานใ:ใบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิช อบ โครงการ.:.ประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส
แบบบูรณาการ (2100261092000000) กิจกรรม.:.เสริมสรางพฤติกรรมจริยธรรม และการตอตานการทุจริต
(210021000N4566) กิจกรรมยอย.:.สงเสริมคุมครองจริยธรรม.และปองกันการทุจริต (139) ศูนยตนทุน.2100200270
ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ โดยมอบหมายใหนางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เปนผูยืมเงินทดรองราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

แบบ 8500
เลขที่.........................
วันครบกําหนด
.................................

สัญญายืมเงิน
ยื่นตอ ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง

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
๑. คาอาหารกลางวัน
2,280
665
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
2,000
3. คาเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการ จํานวน 1 คน
3,200
4. คาเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ จํานวน 2 คน
1,600
5. คาเบี้ยประชุมสําหรับเลขานุการคณะกรรมการ จํานวน 1 คน
(ตัวอักษร) เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน
รวมเงิน (บาท)
9,745
ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสําคัญคาใชจายที่ถูกตอง
พรอมทั้งเงินเหลือจาย (ถามี) สงใชภายในกําหนดไวในระเบียบการเบิกจายจากคลัง คือ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
เงินยืมนี้ ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการใชจํานวนเงินที่ยืมไปจนครบถวนไดทันที
ลายมือชื่อ............................................................ผูยืม
(นางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที.่ ............................

ลายมือชื่อ............................................................ผูรับรองลายเซ็น
(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับนี้ได จํานวนเงิน 9,745 บาท
(เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)
ลงชื่อ.................................................
วันที.่ ............................
คําอนุมัติ
อนุมัติใหยืมตามเงื่อนไขขางตนได จํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)
ลงชื่อผูอนุมัติ.....................................

วันที.่ ............................

ใบรับเงิน
ไดรับเงินยืม จํานวนเงิน 9,745 บาท (เกาพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน) ไวเปนการถูกตองแลว
ลงชื่อ................................................ผูรับเงิน

วันที.่ ............................

00
00
00
00
00
00

ครั้งที่

หมายเหตุ

วัน เดือน ป

เงินสด หรือ
ใบสําคัญ

ดานหลัง

รายการสงใชเงินยืม
รายการสงใช
จํานวนเงิน

คงคาง

ลายมือชื่อผูรับ ใบรับเลขที่

(1) ยื่นตอ ผูอํานวยการกองคลัง หัวหนากองคลัง หัวหนาแผนกคลัง หรือตําแหนงอื่นใดที่ปฏิบัติงาน
เชนเดียวกันแลวแตกรณี
(2) ใหระบุชื่อสวนราชการที่จายเงินยืม
(3) ระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินยืมไปใชจาย
(4) เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

ลำดับ

ที่

ประมำณกำรยืมเงินประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ครังที่ 5/2562
ข้ำพเจ้ำ นำงสำวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษำกุล ได้รับอนุมัติจัดกำรประชุม ฯ ตำมหนังสือกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/3436 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2562
วันที่ 11 กันยำยน 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชัน 2 อำคำร 1 ตึกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดต่อไปนี
ค่ำเบียเลียง ค่ำเช่ำ
ค่ำพำหนะ
ค่ำ
ค่ำวิทยำกร
รำยกำร
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
ที่พัก รถ รถไฟ เครื่องบิน รถรับจ้ำง นำมัน รวมเงิน
ปรับอำกำศ

1
2
3
4
5

ค่าอาหารกลางวัน (19 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (19 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)
ค่าเบี้ยประชุมสาหรับประธานกรรมการ จานวน 1 คน
ค่าเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการ จานวน 2 คน คนละ 1,600 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสาหรับเลขานุการคณะกรรมการ จานวน 1 คน

รวมเงิน

-

รวมทังสิน (ตัวอักษร) เก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน
(ยืมในกรณีอื่นระบุโดยละเอียด)

-

-

-

-

-

-

-

2,280
665
2,000
3,200
1,600
9,745

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

คำชีแจง 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละ และจานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ
2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืมให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินเดือน
3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2562
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.๐๐-14.00 น.
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

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

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทยทรงคุณวุฒิ
(ดานเวชกรรมปองกัน)
รองหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงาน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ
11 กันยายน 2562
๑0.๐๐-๑4.0๐ น.

ใบลงทะเบียนผูเขารวมการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2562
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.๐๐-14.00 น.
ณ หองประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

๘

นางภคภรณ นิธิศุภโชคชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

๙

นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

๑๐ นายพศวีร วัชรบุตร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑๑ นางสาวพลอยนลิน ค่ําคูณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

๑๒ นายรณรงค หาญศึก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑๓ นางนภเกตต ขันศิลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑๔ นางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑๕ นางสาวกาญจนธัช ศรพรหม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หนวยงาน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ลายมือชื่อ
11 กันยายน 2562
๑0.๐๐-๑4.0๐ น.

หลักฐานการจายคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนอื่น
สวนราชการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมเรื่อง ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 11 กันยายน 2562 สถานที่ประชุม หองประชุม 4 ชัน้ 2 อาคาร 1 ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายอุทัย สุดสุข

ตําแหนง

ผูแทน

หมายเลข
โทรศัพท

เบี้ยประชุม/
คาตอบแทน

แบบ 4219

ลายมือชื่อ
ผูเขาประชุม
ผูรับเงิน

ประธานกรรมการ

2

นายรุงฤทัย มวลประสิทธิ์พร

กรรมการ

3

นายพิศิษฐ ศรีประเสริฐ

กรรมการ

4

นายไพจิตร วราชิต

กรรมการ

5

นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา

กรรมการ

6

นายประพนธ ตั้งศรีเกียรติกุล

เลขานุการ
รวมเงิน
จํานวนเงิน (ตัวอักษร) .............................................................................

เริ่มประชุมเวลา

10.00 น. เลิกประชุมเวลา

14.00 น.

ลงชื่อ.............................................................ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.............................................................ผูจายเงิน
(นางสาวน้ําฝน พยัคคานนท)
นักทรัพยากรบุคคล
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0 2590 1330

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ป : 7 พฤศจิกายน 2562
หัวขอ: กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

เขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล
(นางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล)
ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผูอนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทรเวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช)
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหนา)
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
เขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล
(นางสาวเขมรินทร อภิสุทธิพงษากุล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง
กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทางานจัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 1
ของ 93

คานา
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในประเทศไทย โดยมีทุกภาคส่วนของสังคมมาร่วมกันดำเนินการอย่างบูรณาการ ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
เพื่อให้ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ให้ประชาชนมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยื น สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒ นาประเทศให้สมดุล
ทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580)
กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25602564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่ อนการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้ มีความต่อเนื่อง และมีทิศทางเดียวกัน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน”
โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจั ด ทำและขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนแม่บท ฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ฯ
และคณะทำงาน ฯ จึ งจั ด ทำคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การต่ อ ต้ านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง กระบวนการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้น เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดการประชุม ฯ
ใช้เป็น แนวทางการจัดการประชุม ฯ อันจะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดสัมฤทธิผลในเชิงประจักษ์ต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2562

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 2
ของ 93

สารบัญ
บทที่

1

2

3

4

5

หัวข้อ

หน้า

คำนำ
สารบัญ
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
การบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
2.2 ขอบเขต
2.3 คำจำกัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่ บ ทส่ งเสริม คุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564)
3.1.2 การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
4.3 ผู้มีสิทธิเข้าถึง
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow

1
2
4
5
6
7
7
9
9
15

20
21
21
21
22

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

บทที่
6

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 3
ของ 93

หัวข้อ
กฎหมาย ระเบียบ และตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อเป็นกลไกสำคัญของรัฐ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ชุมชน
และสังคม เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิ ติทางศาสนา ประชาชน
มัง่ คั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล
ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาประเทศให้ ส มดุ ล ทั้ งทางวัต ถุ แ ละจิ ต ใจควบคู่ กั น ไป โดยให้ “คุ ณ ธรรมนำการพั ฒ นา”
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ทำแผนแม่ บ ทส่ งเสริม คุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
ซึ่งดำเนิ น การตามกรอบแนวคิ ด บนพื้ น ฐานบริบ ทของสั งคมไทย บริบ ทของสั งคมกระทรวงสาธารณสุ ข
สถานการณ์ นโยบายรั ฐบาล โดยร่ วมออกแบบการขับ เคลื่อนการส่งเสริมคุณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
ให้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เข้มแข็ง
ภายใต้คุ ณ ธรรมประจำชาติ “พอเพี ย ง วินั ย สุ จริ ต จิต อาสา” ภายใต้ วิสั ย ทั ศ น์ “เป็ น องค์ ก รคุณ ธรรม
อย่างยั่งยืน”
แผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข 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. ระดั บ หน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ดำเนิ นการขั บเคลื่ อนผ่ านคณะทำงานจั ดทำ
และขับเคลื่ อนแผนปฏิบั ติการส่ งเสริมคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน โดยสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
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ศูนย์ ปฏิบั ติการต่ อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุก ารคณะอนุกรรมการ
ส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่ บ ทส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจั ด ทำและขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประจำทุกไตรมาส
เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนแผนแม่บ ทส่ งเสริมคุณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)
เกิดความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ดั งนั้ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริต กระทรวงสาธารณสุ ข จึ งจั ด ทำคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่ งเสริม คุณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่บ ทส่ งเสริมคุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจั ดทำและขับ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติก ารส่ งเสริม คุณ ธรรม สำนั กงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ขึ้น เพื่ อให้ ผู้ รับ ผิ ดชอบการจัดการประชุม คณะอนุ กรรมการส่ งเสริม คุณ ธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ใช้เป็น แนวทางการจัดการประชุม ฯ อันจะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดสัมฤทธิผลในเชิงประจักษ์ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการส่ งเสริ ม
คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25602564) และคณะทำงานจั ดทำและขับ เคลื่ อนแผนปฏิบั ติ การส่ งเสริม คุณ ธรรม สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ให้กบั บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1.2.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
นำไปใช้พัฒนาการทำงานให้เป็นมืออาชีพ
1.2.3 เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำ
และขับ เคลื่ อนแผนปฏิบั ติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนด สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
การบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

งานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
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และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจั ดทำและขั บเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริมคุ ณ ธรรม สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่งต้องดำเนินการเป็นประจำทุกไตรมาส
2.3 คำจำกัดความ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริ มคุณ ธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) หมายถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุ ข ตามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นคณะอำนวยการกลางในการบริหารจัดการ สั่งการ และขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยบูรณาการการส่งเสริม
คุณธรรมเชื่อมโยงกับแผนงานอื่น ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ
อย่ างเป็ น รู ป ธรรม เสริ ม สร้ างระบบคุ ณ ธรรมของกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ เข้ ม แข็ง บนฐานคิ ด การยึ ด ถื อ
ประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่ว นตน นำสู่ การเป็นกระทรวงคุณ ธรรม คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานระดั บ กรม สถาบั น พระบรมราชชนก หน่ ว ยงานของรัฐ ในกำกั บ รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
1) เป็นคณะอำนวยการกลางในการบริหารจัดการ สั่งการ และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2) เสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุ ขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม
3) กำกับติดตาม การประเมินผลตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564)
4) รายงานผลการดำเนิน งานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 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
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6) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และจัดส่งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
คั ด เลื อ กชุ ม ชน องค์ ก ร หน่ ว ยงานและจั ง หวั ด คุ ณ ธรรม และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
7) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย
คณะทำงานจัด ทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณ ธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข หมายถึ ง คณะทำงานจั ด ทำและขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม สำนั ก งาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ส ำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบั ติการ
ส่งเสริ มคุณ ธรรม สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และมีประสิ ทธิภ าพ
คณะทำงาน ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง
ทุ ก หน่ ว ยงาน โดยมี ร องปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ท ำหน้ าที่ หั ว หน้ า ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบการส่งเสริมคุณ ธรรมในหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
2) จัดทำและดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยการสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3) ขับ เคลื่ อ นให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น องค์ กรคุ ณ ธรรม
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และกำกับติดตามผลการดำเนินการ
4) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย
พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณ สุ ข หมายถึ ง การจั ด ประชุ ม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจั ด ทำและขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ประจำทุ ก ไตรมาส ตลอดจนการบั น ทึ ก เนื้ อ หาการประชุ ม ฯ
และสรุปรายงานการประชุม ฯ
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ลำดับ
1

กระบวนงาน
1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ใช้เวลา
(PT/WR)
1 ชัว่ โมง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ประสานงานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1.1) งานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(1.2) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ทำหน้าที่หวั หน้าศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(1.3) งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

2

๒) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับ
สถานที่จัดการประชุม ฯ
ก

30 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ
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15 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ก
3

4

3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม
ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องประชุม

4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังนี้
(4.1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ
(4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ
(4.3) จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ
(4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยมื เงินทดรองราชการ

5

1 ชั่วโมง

10 นาที

หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน
การทุจริต
กระทรวง
สาธารณสุข

7 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

5) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาอนุมัติ และลงนาม

6

7

6) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม
7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งระเบียบวาระการประชุม
เต็มรูปแบบ และเอกสารประกอบการประชุม ให้ประธานการประชุม
การประชุม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ

15 นาที

ข
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และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
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3 ชั่วโมง
30 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุม้ ครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ข
8

9

10

11

12

13

8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint)
ประกอบการประชุม

9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการประชุม

10) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการประชุม
11) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม จัดการประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่กำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ
12) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ฯ
13) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ

60 นาที

15 นาที

3 ชั่วโมง

5 นาที

3 ชั่วโมง
30 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ค
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ลำดับ

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
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30 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ค
14

15

16

14) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำหนังสือแจ้งเวียน
รายงานการประชุม ฯ ให้คณะอนุกรรมการทราบ และพิจารณา
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์
15) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ
ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
16) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล

10 นาที

10 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

3.1.1.1 ขอบเขต
เริ่ มจากกลุ่ มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) จากงานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ประธานคณะอนุกรรมการ
งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รองประธานคณะอนุกรรมการ และงานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการและเลขานุการ เมื่อทราบกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ แล้ว ดำเนินการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม ฯ จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบห้องประชุม จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ
หนั งสือเชิญ ประชุม ฯ หนั งสือขออนุ มัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ และหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรอง
ราชการ เสนอหั วหน้าศูนย์ป ฏิบั ติการต่ อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ และลงนาม
จากนั้นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม แล้วจัดส่ง
เอกสารดั งกล่ า วให้ ป ระธานการประชุ ม จั ด ทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุ ม จั ด ทำ
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม และประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม จัดการประชุม
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ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม จากนั้นจัดส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจั ดประชุม ฯ แล้วสรุปรายงาน
การประชุม ฯ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ให้คณะอนุกรรมการทราบ และพิจารณาตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข และเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1) กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม ประสานงานเพื่ อ กำหนดวั น และเวลาในการประชุ ม ฯ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1.1) งานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(1.2) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติก าร
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(1.3) งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม ฯ
3) กลุ่ มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำหนังสื อขอใช้ห้ องประชุม ถึงหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
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) กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ให้ประธานการประชุม
8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม
9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม
10) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม
11) กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม จั ด การประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก ำหนด
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 14
ของ 93

12) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ
13) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ
14) กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม จั ด ทำหนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นรายงานการประชุ ม ฯ
ให้คณะอนุกรรมการทราบ และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์
15) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
16) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 15
ของ 93

3.1.2 การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ
1

กระบวนงาน
1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ใช้เวลา
(PT/WR)
1 ชัว่ โมง

ประสานงานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ทำหน้าที่หวั หน้าศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
1.2) งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2

3

4

๒) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับ
สถานที่จัดการประชุม ฯ

3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำหนังสือขอใช้ห้องประชุม
ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องประชุม

4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการ ดังนี้
(4.1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ
(4.2) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ฯ
(4.3) จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ
(4.4) จัดทำหนังสืออนุมัติยมื เงินทดรองราชการ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

30 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

15 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

1 ชั่วโมง

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 16
ของ 93
กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้าน
การทุจริต
กระทรวง
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ก
5
5) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาอนุมัติ และลงนาม
6

6) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม

7 ชั่วโมง

7

7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุม ให้ประธานการประชุม
การประชุม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ

15 นาที

8

8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint)
ประกอบการประชุม

3 ชั่วโมง
30 นาที

9

9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำใบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการประชุม

1 ชั่วโมง

10

10) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม ประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการประชุม

15 นาที

ข

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 17
ของ 93
กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

5 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ข
11

12

11) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม จัดการประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่กำหนด และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ฯ
12) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ฯ

13
13) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ
14

15

16

14) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำหนังสือแจ้งเวียน
รายงานการประชุม ฯ ให้คณะทำงานทราบ และพิจารณาตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์
15) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ
ขึน้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
16) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล

3 ชั่วโมง
30 นาที
30 นาที

10 นาที

10 นาที

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 18
ของ 93

3.1.2.1 ขอบเขต
เริ่ มจากกลุ่ มงานคุ้มครองจริย ธรรม ประสานงานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการประชุม
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากงานเลขานุการ
รองปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ทำหน้ าที่หั ว หน้าศูนย์ป ฏิ บัติการต่อต้ านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข
ประธานคณะทำงาน และงานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รองประธานคณะทำงาน เมื่อทราบกำหนดวันและเวลาในการประชุม ฯ แล้ว ดำเนินการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุม ฯ จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบห้องประชุม จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุม ฯ
หนังสือเชิญประชุม ฯ หนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ และหนังสืออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
เสนอหั วหน้ าศูน ย์ป ฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ และลงนาม จากนั้น
กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม แล้วจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้ประธานการประชุม จัดทำงานนำเสนอ (PowerPoint) ประกอบการประชุม จัดทำใบลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมการประชุม และประสานงานเกี่ยวกับอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม จัดการประชุมตามวัน
เวลา และสถานที่ ที่ ก ำหนด และดำเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม จากนั้ น จั ดส่ งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ แล้วสรุปรายงาน
การประชุม ฯ จัดทำหนั งสือแจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ให้ คณะทำงานทราบ และพิจารณาตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข และเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.2.2 ขัน้ ตอนการปฏิบัติการ
1) กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม ประสานงานเพื่ อ กำหนดวั น และเวลาในการประชุ ม ฯ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1.1) งานเลขานุการรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ป ฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(1.2) งานเลขานุการรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 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
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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) กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม จั ด การประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่ ก ำหนด
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
12) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ
13) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สรุปรายงานการประชุม ฯ
14) กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม จั ด ทำหนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย น รายงานการประชุ ม ฯ
ให้คณะทำงานทราบ และพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์
15) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำรายงานการประชุม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
16) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล
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บทที่ 4
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
5. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
6. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2560
7. คำสั่ งกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 829/2562 ลงวัน ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อ ง แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
8. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข 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
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564)
และคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม สำนักงาน
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สถานที่เก็บ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

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

เข้าถึงได้
ตลอดเวลา

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
บุคลากรในสังกัด ศูนย์ป ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุค ลากรหน่วยงานภายนอก
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

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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กฎหมาย ระเบียบ
และตัวอย่างเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
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พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในฝ่ า ยบริ ห าร แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง หน่ ว ยงานธุ ร การของรั ฐสภา องค์ ก รอิ ส ระ ศาล และ
องค์กรอัยการ
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“เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในหน่วยงานของรัฐ
“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
และคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น รวมทั้ง
คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
(๑) ยึด มั่น ในสถาบัน หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๓) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐที่จะกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสาหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทา
หรือไม่ควรกระทา ตลอดจนการดารงตนในการกระทาความดีและละเว้นความชั่ว
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มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทาประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดทาประมวลจริยธรรม
(๑) คณะรัฐมนตรี สาหรับข้าราชการการเมือง
(๒) สภากลาโหม สาหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม
(๓) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สาหรับผู้บริหาร เจ้าหน้า ที่ และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด
ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทาข้อกาหนดจริยธรรมเพื่อใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนัน้
เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้
การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย
มาตรา ๗ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมในภาครั ฐ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมใน
ระดับเดียวกัน ในการจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ ให้นามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๕ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่
ในความรับผิดชอบด้วย
หมวด ๒
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
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(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา คณะกรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น และ
สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการ
ในสานักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ ก.ม.จ. ก.ม.จ. อาจมี ม ติ
ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้
ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
ให้สานักงาน ก.พ. มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูล
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ.
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ หรื อ ประสบการณ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ม.จ. โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรั บความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท
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(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ
(๘) ไม่ เ คยต้ องคาพิ พ ากษาหรื อค าสั่ งของศาลอั นถึง ที่สุ ด ให้ท รัพ ย์ สิ นตกเป็ นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ
(๙) ไม่ เ คยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่า กระท าความผิ ด ต่อ ต าแหน่ง หน้า ที่ ร าชการหรือ
ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติธ รรม หรือกระทาความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยความผิด ของพนั ก งาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๑) ไม่เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
(๔) ก.ม.จ. มีมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
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มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระหรื อ ในกรณี
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรื อผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ ก.ม.จ. ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓ ก.ม.จ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหาร
งานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชานาไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่
หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มี
การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น
(๕) ตรวจสอบรายงานประจาปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๙ (๓) และรายงานสรุปผล
การดาเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การประเมินผลตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กาหนด โดยอาจจัดให้มี
องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรม
ตามมาตรา ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๓ ให้ ก.ม.จ. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ
คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และ
หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์สาหรับการจัดทาประมวลจริยธรรมและข้อกาหนดจริยธรรม รวมทั้ง
การกาหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการนี้ ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือข้อกาหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดาเนินการโดยเร็ว
มาตรา ๑๕ ให้ ก.ม.จ. จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ ทุกห้าปี
หรื อ ในกรณี ที่ มีค วามจ าเป็น หรือ สถานการณ์ เปลี่ย นแปลงไป ก.ม.จ. จะพิ จ ารณาทบทวนในรอบ
ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้ ก็ได้ โดยในการดาเนินการดังกล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
และองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง มาหารือร่วมกันด้วย
มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ม.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ก.ม.จ. ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ก.ม.จ. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือดาเนินการตามที่ ก.ม.จ. มอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รบั
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐ ในการนี้
อาจมอบหมายให้ ส่ ว นงานที่ มี ห น้ า ที่ แ ละภารกิ จ ในด้ า นจริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แ ล้ว
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้
(๒) ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่ ว ยงานของรัฐ และจัด ให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งกาหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน
(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทารายงานประจาปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดเสนอต่อ
ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจาปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ.
ด้วย
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มาตรา ๒๐ ให้ อ งค์ ก รกลางบริห ารงานบุค คลแต่ล ะประเภทและองค์ก รตามมาตรา ๖
วรรคสอง มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ความเข้าใจ
ตลอดจนการกาหนดมาตรการจู งใจเพื่อ พั ฒนาและส่ งเสริมให้เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ในหน่วยงานของรัฐ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรั ฐ ซึ่งมี พ ฤติกรรมที่ เป็ น การฝ่ าฝื น มาตรฐานทางจริย ธรรมหรื อไม่ปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ยธรรม
โดยอาจกาหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๑ เมื่ อ ก.ม.จ. ได้ ป ระกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรม
ตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง จัดทา
ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. กาหนด
มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกาหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๗๖ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนั้น เพื่ อให้การจัดทาประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีมาตรฐานเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์
การจัดทาประมวลจริ ยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
คําปรารภ
โดยที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํ ารงตําแหนงทางการเมื อง ข าราชการ หรื อเจาหน าที่ของรัฐ แตล ะ
ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้น ตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน
แลวเห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสงั คม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง
ขาราชการพลเรือนทั้ง ปวงจึงต องมีคุณ ธรรม ซึ่ง เปน การอัน พึงทํ า เพราะนํา ประโยชนใ หเกิ ดแก
สว นรวมและตนเอง และศีล ธรรมซึ่ งเป น การอั น พึ งเวน เพราะเปน โทษแก สว นรวมและตนเอง
ประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ
ฝา ฝน ประมวลจริย ธรรมเพื่อ ให ผู ที่รั บผิ ดชอบในการบั งคั บการใหเ ปน ไปตามประมวลจริย ธรรม
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปน กลางทางการเมือง อํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น ในคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการ
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย 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. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรี
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปน ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อ ใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่ อ มั่ น ของปวงชน และดํ า รงตนตั้ ง มั่ น เป น แบบอย า งที่ ดี ง าม สมกั บ ความเป น ข า ราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ฉบับนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
ราชการพลเรือน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
“ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิ บัติ ตามประมวลจริ ย ธรรมอย า งตรงไปตรงมา และไม กระทํา การเลี่ ยงประมวล
จริ ย ธรรมนี้ ในกรณีที่ มี ข อสงสั ยหรื อมี ผู ทั กท ว งวา การกระทํ า ใดของข า ราชการอาจขั ด ประมวล
จริยธรรม ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ
และสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา
การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได
(๒) เมื่ อ รู ห รื อ พบเห็ น การฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข า ราชการมี ห น า ที่ ต อ งรายงาน
การฝาฝน ดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอ หัวหนาสวนราชการและหรือ คณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีที่ หัวหนาสวนราชการเปนผู ฝาฝนจริยธรรมตองรายงานต อปลัดกระทรวง หรื อผูบั งคั บ
บัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) ตอ งรายงานการดํ า รงตํ า แหน ง ทั้ งที่ ไ ด รับ ค า ตอบแทนและไม ไ ดรั บ ค าตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ
และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน การเปนนายหนา
และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้
หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน
การกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศ ตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม กําลั ง
ความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(๒) ละเวน จากการกระทํ าทั้ง ปวงที่จ ะกอ ใหเ กิดความเสีย หายตอ ตําแหนง หนา ที่ของตน
หรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิ ช าชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ สว นตน ตามขอ มูล พยานหลัก ฐานและความเหมาะสม
ของแตละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(๖) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเรื่ องดั งกล าว ให ผูใ ต บัง คับบั ญชาบัน ทึ กเรื่ องเปน ลายลักษณอัก ษรตามคํ าสั่ ง
เพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๕ ขา ราชการต อ งแยกเรื่ อ งสว นตั ว ออกจากตํ าแหน ง หนา ที่ และยึ ด ถื อ ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัม พัน ธส วนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปน ญาติพี่นอง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
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(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ สงสัย ใหขาราชการผูนั้ น ยุติก ารกระทํา ดังกลาวไวกอ น
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน ว ยงานโดยตรงหรื อ หน า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ
เป น หลั ก ในกรณี ท่ี มี ค วามขั ด แย ง ระหว า งประโยชน ข องทางราชการ หรื อ ประโยชน ส ว นรวม
กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการ
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวน จากการแสวงประโยชนที่ มิช อบโดยอาศั ยตํา แหนงหนา ที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือ ยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ
ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมช อบดวยรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว
(๓) ในกรณีที่เห็น วามติคณะรัฐ มนตรีไมช อบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่อ งเสนอใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือ แนะนําใหใ ชชองวางของกฎหมายที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน
(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย
กฎ หรือ ข อ บั งคั บ ที่อ ยู ใ นความรั บผิ ด ชอบของส ว นราชการของตน สรา งภาระเกิ น สมควรแก
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย
(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ
ไมเ ลือ กปฏิ บัติ ตอ บุคคลผู ม าติดต อโดยไมเ ปน ธรรมในเรื่องถิ่น กํา เนิด เชื้อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึ ก ษา อบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม ขัด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ เว น แต
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป
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(๔) ละเว น การให สั ม ภาษณ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ การ
วิพากษวิจารณอัน กระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดม าจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทัน การณ และไมบิด เบือ นขอเท็จจริ ง
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม ใ ช ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจากการดํ า เนิ น งานไปเพื่ อ การอื่ น อั น ไม ใ ช ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาว
หรือไดรับการรองขอ
ขอ ๑๐ ขา ราชการตอ งมุ งผลสัม ฤทธิ์ข องงาน รัก ษาคุณ ภาพและมาตรฐานแห งวิ ช าชี พ
โดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม กําลัง
ความสามารถ
(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย
(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช
ในประเทศไทย
(๒) จงรัก ภักดีต อพระมหากษัตริย และไมล ะเมิด องคพ ระมหากษัต ริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
ขอ ๑๒ ขาราชการต องเป น แบบอย างที่ดี ใ นการดํ ารงตน รั กษาชื่ อเสีย งและภาพลั กษณ
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมใหผูอยู
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด
(๓) หัว หน า สว นราชการและผู บัง คั บบั ญชาในส วนราชการทุก ระดั บชั้ น ตอ งสนั บสนุ น
สง เสริ ม และยกย องผู อยู ใ ต บัง คั บบั ญ ชาที่ มีค วามซื่ อ สัต ย มี ผ ลงานดี เด น มี ค วามรูค วามสามารถ
และขยันขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม ก ระทํ า การใดอั น อาจนํ า ความเสื่ อ มเสี ย และไม ไ ว ว างใจให เ กิ ด แก ส ว นราชการ
หรือราชการโดยรวม
หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
องคกรคุมครองจริยธรรม
ขอ ๑๓ ก.พ. มีหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ
จริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
(๓) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมามิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๔) เผยแพร และปลู กฝงจริ ยธรรมใหเปน ที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขา ราชการ
และประชาชน
(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง
(๖) ติดตาม สอดสองการใชบังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการ
ฝาฝน จริยธรรมและยังไมมีการดําเนิน การใด ก.พ.อาจมีม ติใ หหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได
(๗) ประสานงานกั บ ผู ต รวจการแผ น ดิ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามค า นิ ย มหลั ก สํ า หรั บ
ผูดํ ารงตํา แหน งทางการเมื อ ง และเจา หนา ที่ข องรั ฐ ตลอดจนประมวลจริ ย ธรรมนี้ มีผ ลใช บัง คั บ
อยางจริงจัง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ
จริยธรรม และขาราชการทั้งปวง และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐ มนตรี และผูตรวจการ
แผนดิน แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ
(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป
และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกสี่ป
(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน
ขอ ๑๔ ให ก.พ. โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการเสนอจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกผู มี
ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) กรรมการผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภทอํ า นวยการเลื อ กกั น เอง
ใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่ งเป น ขา ราชการในส ว นราชการที่ ไ ด รับ คั ด เลื อ กจากข า ราชการ
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสองคน ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการและรองหั ว หน า
สวนราชการรวมกันเสนอ
ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
กรรมการจริย ธรรมตอ งไม เคยถู กลงโทษทางวินัย และเปน ผูมี เกีย รติ เป น ที่ย อมรั บของ
สวนราชการนั้น
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน
ราชการ
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีที่มีขอสงสัย
หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ
เมื่อไดวินิจฉัย แลวใหสงคํา วินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิได วินิจฉัยเปน อยางอื่น ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๔) สงเรื่องให ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
(๕) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๖) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๗) เสนอผลการประเมิน การปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข องหั ว หน า ส วนราชการ
ตอ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุม งานคุม ครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๓
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ ก.พ.
(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมใหนํ ากฎหมายว าดว ยวิ ธีปฏิ บัติร าชการทางปกครอง
มาใชบังคับ
ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่น ที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา ควบคุมใหผูอยูใ ต
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย
มีผ ลงานและความรู ค วามสามารถ และปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ โดยให มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการตั้งแตประเภท
อํานวยการขึ้น ไป ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการผูถูก
กล า วหานั้ น ไม อ าจดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง โยกย า ย เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการดําเนินการใดที่เปน
ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว
(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๔) ติ ด ตามสอดส อ งให ข า ราชการในส ว นราชการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
อยางเครงครัด
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามมติห รื อ คํ า วิ นิ จฉั ย ก.พ. หรื อ คณะกรรมการจริย ธรรม คํา แนะนํ า ของ
ผูตรวจการแผนดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีคําวินิจฉัยใด และหัวหนาสวนราชการไมเห็น
พองดวยกับคําวินิจฉัยนั้น ใหเสนอความเห็นของตนและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให
ก.พ. วินิจฉัยได เวนแตกรณีนั้นมีคําวินิจฉัยของผูตรวจการแผนดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแลว

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๖) รวบรวมปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ ก.พ.
(๗) ดํา เนิ น การอื่น ตามประมวลจริย ธรรมนี้ หรือ ตามที่ ผูต รวจการแผ น ดิ น หรือ ก.พ.
มอบหมาย
ขอ ๑๗ ให จั ด ตั้ ง กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมขึ้ น ในทุ ก ส ว นราชการขึ้ น ตรงต อ หั ว หน า
สวนราชการ มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเปนอิสระ โดยมีขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุม 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) ดําเนิน การอื่น ตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว
สวนที่ ๒
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายว า ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แลวแตกรณี
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ขอ ๑๙ เมื่ อ มีก รณี การฝ าฝ น จริ ย ธรรม ผู บั งคั บ บั ญชาอาจสั่ งลงโทษทางวิ นั ย ว ากล า ว
ตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. สงเสริม จริยธรรม
ขาราชการ โดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ย า ยหรื อ โอนข า ราชการ ให ใ ช พ ฤติ ก รรม
ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ
(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสม่ําเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ
(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด
(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๗) จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาค า นิ ย มที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น
(๘) เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ
ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อไมทําการอันเปนการ
สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม
(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ขาราชการอาจเสนอเรื่อง
ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ
คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได ในกรณีที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
แลวแตกรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาเรื่องดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา
จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได
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ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย
ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเรื่องใดโดยดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด
หัว หนา กลุ ม งานคุ ม ครองจริย ธรรมตามวรรคหนึ่ง มี ห นา ที่ ตอ งใหคํ า แนะนํ าตามสมควร
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องที่เปน
ปญหามากอน หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการ
ที่สรา งความไวว างใจและเชื่อมั่ น ของปวงชน และการดํ ารงตนเป นแบบอยางที่ดีง าม ใหสง เรื่อ ง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ
ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของหั ว หน า กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผน ดิน เคยวินิจฉัยไวแ ลวโดยสุจริตไมตองรับผิด
ทางวินัย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปนับ แตวัน ที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผ ลใชบังคับ ให ก.พ. จัดใหมี
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแกไข
เพิ่มเติมประมวลจริยธรรมใหเหมาะสม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ. รับฟงความคิดเห็นจากขาราชการ หัวหนากลุมงาน
คุมครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหนาสวนราชการ และผูตรวจการแผนดินอยางกวางขวาง
และต องดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ง ใหแ ลว เสร็ จภายในหนึ่ ง รอ ยแปดสิ บวั น นั บแตวั น ที่ค รบหนึ่ ง ป
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 ระเบี ย บนี้เ รี ย กว า “ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการส ง เสริม คุ ณ ธรรม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“คุณธรรม” หมายความวา สิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปน
เครื่องประคับประคองใจใหเกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝความดี เปน เครื่องกระตุน ผลักดัน ใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดีมีความสงบเย็นภายใน และเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงโดยเฉพาะเพื่อให
เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย
“จริยธรรม” หมายความวา กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวสําหรับ
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) ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม เ กิ น สิ บ คนซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากบุ ค คล ซึ่ ง มี ค วามรู
ความสามารถและมีผลงานเปนที่ประจักษเกี่ยวกับงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแตงตั้งขาราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เปนเลขานุการหนึ่งคน
และผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ขอ ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่ไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่ม ขึ้ น ในระหวางที่ กรรมการผูท รงคุณวุ ฒิซึ่งแต งตั้งไวแ ลวยั งมีวาระอยูใ น
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้น ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ให ป ระธานกรรมการเป น ประธานในที่ ประชุ ม ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม อยู ใ นที่
ประชุ ม หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ให ร องประธานกรรมการเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม หาก
รองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม เลือก
กรรมการคนหนึ่ง เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทย
(๒) เสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห มี ห รื อ แก ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๓) เสนอแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
อนุมัติ
(๔) ประสานนโยบายและแผน เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานของภาคสวน
ตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตาง ๆ ในการสงเสริม คุณธรรมและ
จริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอตอคณะกรรมการ
(๖) กําหนดมาตรการในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๗) กําหนดกรอบและแนวทางในการประชุม สมัช ชาคุณธรรมแหงชาติเพื่อใหประชาชน
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนองคความรู
(๘) เชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ผูปฏิบัติงานอื่น ในหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(๙) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย า งหนึ่ ง อย า งใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) ดําเนิน การสงเสริม คุ ณธรรมและจริยธรรม ตามที่คณะรัฐ มนตรีหรือนายกรัฐ มนตรี
มอบหมาย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๘๘ ง

หนา ๔
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) สนั บ สนุ น การฝ ก อบรมดา นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม รวมทั้ ง สนั บ สนุน การพั ฒ นา
เครือขายองคกรที่เกี่ยวของ
(๔) ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงานและโครงการที่
เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้ อ ๔ แห่ ง ระเบี ยบส านัก นายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ย
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการศาสนาแต่งตั้งรองอธิบดีกรมการศาสนาคนหนึง่
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๑ แห่ ง ระเบีย บส านัก นายกรั ฐมนตรีว่า ด้วยการส่ งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ให้กรมการศาสนาทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ
(๒) ส่งเสริม จัดทาและประสานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๓) สนับสนุนการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขเป็นส่ ว นราชการที่มีห น้าที่ห ลักในการให้ บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ทุกด้านสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดั งนั้ น การที่จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ แก่ ป ระชาชนอย่างมีคุ ณ ภาพจึงขึ้น อยู่กั บการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของ
ข้าราชการซึ่งต้องมีจิตสำนึกในหน้าที่ กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสียสละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ดำเนิ น การภายใต้วิสัย ทัศน์ “สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็นหน่วยงานหลั กในการกำหนด
ทิศทางกำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำจรรยาข้าราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริห ารส่วนภูมิภ าค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มี
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 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
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 ...
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๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย
และกรอบนโยบาย
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดำรงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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 เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้ตนเองหรือผู้อื่นหรืออันจะเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ
4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา
และมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม
5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยใส่ใจและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทำงานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร
และวิชาชีพ
๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริการประชาชน
๕.4 ...
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ต่อส่วนรวม
5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ
ข้อ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมนำคำสอน
ทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสม
กับฐานะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
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 ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข้ า ราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๒ ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโดยกำหนดนโยบาย
และจัดทำแผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ
ข้อ ๓ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ข้ า ราชการทุ ก คนได้ ท ราบจรรยาที่ ค วรปฏิ บั ติ และยื น ยั น ว่ า
จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๔ ให้ ห น่ ว ยงานจั ด อบรมส่ ง เสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ จรรยาข้ า ราชการสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบู รณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่าง ๆ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ ๕ …

-4ข้อ ๕ คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยา เพื่อประกาศ
ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี
ข้อ ๖ ให้ ห น่ ว ยงานกำหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการบั ง คั บ ใช้ จ รรยาข้ า ราชการสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้ รางวัล การให้ โอกาสปรับปรุงและพัฒ นาตน และการลงโทษสำหรับ
ผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการที่เป็นการกระทำผิดวินัย
ทั้งนี้ ให้ ข้าราชการปฏิ บั ติตามข้อบั งคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2560 อย่ า งครบถ้ ว น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข้ า ราชการอั น มิ ใ ช่ ค วามผิ ด วิ นั ย
ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนหรือนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒ นา
หากเป็ น ความผิ ด วินั ย ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาดำเนิ น การทางวินั ย อนึ่ ง ให้ พ นั กงานราชการ พนั กงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการ
บริ ห ารส่ ว นภู มิภ าค ถือปฏิ บั ติตามข้อบั งคับว่าด้ วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
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 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นคณะอำนวยการกลาง
ในการบริห ารจั ดการ สั่ งการ และขับ เคลื่ อนแผนแม่บ ทส่ งเสริม คุณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) โดยบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมโยงกับแผนงานอื่น ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ
ในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ไปสู่ การปฏิ บั ติ อ ย่างเป็ น รูป ธรรม เสริม สร้างระบบคุ ณ ธรรมของกระทรวง
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็น
กระทรวงคุณ ธรรม ตามคำสั่ งกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 1294/2561 ลงวัน ที่ 17 ตุล าคม พ.ศ. 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น
เพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะของหน่วยงาน เข้าร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) อย่างครอบคลุม จึงให้ยกเลิกคำสั่ง
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 1294/2561 ลงวัน ที่ 17 ตุล าคม พ.ศ. 2561 และแต่งตั้ง คณะอนุ กรรมการ
ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่ บ ทส่ งเสริม คุ ณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.2 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1.3 อธิบดีกรมการแพทย์
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อธิบดีกรมควบคุมโรค
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
1.5 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1.6 อธิบดี ...

-21.6 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
1.7 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
1.8 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
1.9 อธิบดีกรมอนามัย
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
1.10 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย
1.11 อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
1.12 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย
1.13 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
1.14 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมาย
1.15 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
1.16 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
1.17 ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
1.18 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
หรือรองผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมาย
1.19 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.20 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

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 ...

-32.3 กำกับติดตาม การประเมินผลตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เสนอคณะอนุ กรรมการกำกั บ ติด ตามการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมในสั งคมไทย
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
2.5 ขั บ เคลื่ อ นให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และกำกับติดตามผลการดำเนินการ
2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัด คุณ ธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณ ธรรมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และจั ดส่ งไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.7 ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ต่ งตั้ งคณะทำงานจั ด ทำและขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และได้แก้ไขคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้องค์ประกอบของคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณ ธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามคำสั่งสำนักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 3585/2561 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบั ติการส่ งเสริมคุณ ธรรม สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข และคำสั่ งสำนักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 542/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น
เพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หน่วยงานในสังกัด สำนั กงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข 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. องค์ประกอบ
1.1 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1.2 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1.3 ผู้อำนวยการกองกลาง หรือผู้แทน
1.4 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หรือผู้แทน
1.5 ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ หรือผู้แทน
1.6 ผู้อำนวยการกองการพยาบาล หรือผู้แทน
1.7 ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ หรือผู้แทน
1.8 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง หรือผู้แทน
1.9 ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข หรือผู้แทน
1.10 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้แทน

ประธาน
รองประธาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

1.11 ผู้อำนวยการ ...

-21.11 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 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
คณะทำงาน
เพื่อชาวชนบท 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 ...

-31.34 นายรณรงค์ หาญศึก
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่และอำนาจ
2.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
2.2 จัดทำและดำเนิน การขับ เคลื่ อนแผนปฏิบั ติการส่ งเสริมคุณ ธรรมของหน่ วยงาน
โดยการสร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจในแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.3 ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรม
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และกำกับติดตามผลการดำเนินการ
2.4 ดำเนิ น การอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณ ธรรมกระทรวง
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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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

68

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

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
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
ส่ งเสริ ม คุณ ธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบ 12 เดื อน ภายในวัน ที่ 1๖ กั น ยายน 256๒
เพื่อจัดส่งไปยังกรมการศาสนา
2. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่ งเสริมคุณ ธรรม
กระทรวงสาธารณสุขตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนแผนแม่บ ทส่ งเสริมคุณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 829/2562
ลงวัน ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อพิจารณา
กลุ่ มงานคุ้ มครองจริ ยธรรม พิ จารณาแล้ ว เพื่ อให้ การขั บเคลื่ อนแผนแม่ บทส่ งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
เป็ น ไปด้ว ยความเรีย บร้อยและมีป ระสิ ทธิภ าพ เห็ นควรจัดการประชุม คณะอนุกรรมการส่ งเสริมคุณ ธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 8 อาคาร 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ
1. อนุมัติให้จัดการประชุม ฯ
2. ลงนามในหนังสือเชิญประชุม ฯ
อนุมัติ / ลงนามแล้ว

(
)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารหมายเลข 1
ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ครั้งที่ / .
วันที่
เวลา
น.
ณ ห้องประชุม
ชั้น
อาคาร
.
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-----------------------------

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

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

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1
3.2

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1
4.2

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
---------------------------------

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1330
.
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่ งเสริม คุณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่บ ทส่ งเสริมคุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า น ให้ เกี ย รติ
เป็ น ประธานการประชุม คณะอนุ กรรมการส่งเสริมคุณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่บทส่ งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จารณาให้ เกี ยรติ เป็ น ประธานการประชุ ม ฯ ดั งข้ างต้ น ต่ อไปด้ ว ย
จักเป็นพระคุณ

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (

/
)

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่ งเสริม คุณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่บ ทส่ งเสริมคุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 1
(พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วม
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1330
ที่ สธ ๐217.02/ว
วันที่
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)
ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น
อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นหรื อ ผู้ แ ทน เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้ ง ที่
/
ในวั น ที่
เวลา
น.
ณ ห้ อ งประชุ ม
ชั้ น อาคาร ตึ กสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข รายละเอี ย ด
ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม ฯ ที่ แนบมาพร้ อมนี้ ทั้ งนี้ ขอได้ โปรดตอบรั บเข้ าร่ วมประชุ ม ฯ ตามลิ งก์ ย่ อ
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ภายในวันที่
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

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)
ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น
อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นหรื อ ผู้ แ ทน เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้ ง ที่
/
ในวั น ที่
เวลา
น.
ณ ห้ อ งประชุ ม
ชั้ น อาคาร ตึ กสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข รายละเอี ย ด
ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม ฯ ที่ แนบมาพร้ อมนี้ ทั้ งนี้ ขอได้ โปรดตอบรั บเข้ าร่ วมประชุ ม ฯ ตามลิ งก์ ย่ อ
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ภายในวันที่
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

QR Code
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 1330
โทรสาร 0 2590 1330

รายชื่อแนบท้าย
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว
ลงวันที่
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
1. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
3. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
4. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
6. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
7. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จัดการประชุม คณะอนุ กรรมการส่ งเสริม คุณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่บ ทส่ งเสริมคุณ ธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น.
ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการจั ด ประชุ ม ฯ จากงบประมาณศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
นั้น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดประชุม ฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เห็นควรขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
แผนงาน :
โครงการ :
(
)
กิจกรรม :
(
) กิจกรรมย่อย :
( )
ศูนย์ต้นทุน
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(
)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
อนุมัติ / เบิกจ่ายได้

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จั ดการประชุมคณะอนุ กรรมการส่ งเสริม คุณ ธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่ บ ทส่ งเสริมคุ ณ ธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น.
ณ ห้ องประชุม
ชั้น อาคาร
ตึกสำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
แผนงาน :
โครงการ :
(
)
กิจกรรม :
(
) กิจกรรมย่อย :
( )
ศูนย์ต้นทุน
นั้น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการ เป็นจำนวนเงิน
บาท
(
) เพื่อใช้ในการจัดการประชุม ฯ ข้างต้น โดยมอบหมายให้
เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ
1. อนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการ เป็นจำนวนเงิน
บาท (
)
๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน
3. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
(
)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 อนุมัติ ตามข้อ 1
 ลงนาม ตามข้อ 2-3

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ส่งสัญญายืมเงินทดรองราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
ด้ว ย ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ อนุ มั ติให้ จัด การประชุ ม
คณะอนุ กรรมการส่ งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการ
เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ประชุ ม ฯ ข้ า งต้ น เป็ น จำนวนเงิ น
บาท (
) โดยเบิ ก จ่ า ย
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
แผนงาน :
โครงการ :
(
) กิจกรรม :
(
) กิจกรรมย่อย :
( ) ศูนย์ต้นทุน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมอบหมายให้
เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แบบ 8500
เลขที่.........................
วันครบกำหนด
.................................

สัญญายืมเงิน
ยื่นต่อ ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง

ข้ำพเจ้ำ ............................................ ตำแหน่ง .......................................... สังกัดศูนย์ปฏิบตั ิกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงสำธำรณสุข มีควำมประสงค์ขอยืมเงินทดรองรำชกำรจำกกองบริหำรกำรคลัง เพือ่ เป็นค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรจัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสำธำรณสุข ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ ........../............. ในวันที่ ........................ เวลำ ..................... น.
ณ ห้องประชุม............................... ชั้น ........ อำคำร ......... ตึกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(ตัวอักษร) หนึง่ พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน
รวมเงิน (บาท)
ข้ำพเจ้ำขอสัญญำว่ำจะปฏิบตั ิตำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และจะนำใบสำคัญค่ำใช้จำ่ ยทีถ่ ูกต้อง
พร้อมทัง้ เงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี) ส่งใช้ภำยในกำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง คือ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับ
เงินยืมนี้ ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ส่งตำมกำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หกั เงินเดือน ค่ำจ้ำง เบีย้ หวัด บำเหน็จ บำนำญ หรือเงินอื่นใด
ทีข่ ้ำพเจ้ำจะพึงได้รับจำกทำงรำชกำรใช้จำนวนเงินทีย่ ืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
ลำยมือชื่อ............................................................ผู้ยืม

วันที.่ ............................

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

ลำยมือชื่อ............................................................ผู้รับรองลำยเซ็น
(.....................................)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตำมใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวนเงิน ..............บำท
(.............................................)
ลงชื่อ.................................................
วันที.่ ............................
คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตำมเงื่อนไขข้ำงต้นได้ จำนวนเงิน.................บำท (.........................................)
ลงชื่อผู้อนุมัต.ิ ....................................

วันที.่ ............................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืม จำนวนเงิน .............. บำท (..................................) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ................................................ผู้รับเงิน

วันที.่ ............................

00
00

ด้านหลัง
รายการส่งใช้เงินยืม
รายการส่งใช้
ครั้งที่

หมายเหตุ

วัน เดือน ปี

เงินสด หรือ
ใบสาคัญ

จานวนเงิน

คงค้าง

ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขที่

(1) ยื่นต่อ ผู้อำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใดทีป่ ฏิบัติงำน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรทีจ่ ่ำยเงินยืม
(3) ระบุวัตถุประสงค์ทจี่ ะนำเงินยืมไปใช้จ่ำย
(4) เสนอต่อผู้มีอำนำจอนุมัติ

ประมาณการยืมเงินประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ ........../.....................
ข้าพเจ้า..............................ได้รับอนุมัติจัดการประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/................ ลงวันที่ ...........................
วันที่ .............................. เวลา ............................. น.
ณ ห้องประชุม............................ ชั้น...........อาคาร............ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

ตาแหน่ง

ค่าวิทยากร

ค่าเช่า
ที่พัก

ค่าเบี้ย
เลี้ยง

รถ
ปรับอากาศ

ค่าพาหนะ
รถไฟ เครื่องบิน รถรับจ้าง

ค่า
น้ามัน

รวมเงิน

หมายเหตุ

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (...........คน x 35 บำท x 1 มื้อ)
รวมเงิน

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ศูนย์บำทถ้วน
(ยืมในกรณีอื่นระบุโดยละเอียด)
คาชี้แจง 1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำเช่ำที่พกั ให้ระบุอัตรำวันละ และจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหตุ
2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นกำรรับจำกเงินยืมให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับจำกเงินเดือน
3. ผู้จ่ำยเงิน หมำยถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน

-

-

-

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

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่
ในวันที่
เวลา
น.
ณ ห้องประชุม
ชั้น
อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1
2

กรม .............................

กรม .............................

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

/

.

ลายมือชื่อ
.(วัน เดือน ปี)
น. (เวลา)

82

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ขออนุ มั ติจั ด ประชุ ม คณะทำงานจั ด ทำและขับ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริ มคุ ณธรรม สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่

/

และขอเชิญประชุม ฯ

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เรื่องเดิม
1. กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่ ว นกลาง จั ดทำแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริ มคุ ณธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๒ และกำหนดระยะเวลา
การรายงานผลการดำเนิ น งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ งเสริม คุณ ธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๒
รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1๖ กันยายน 256๒ เพื่อจัดส่งไปยังกรมการศาสนา
2. กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริย ธรรม ได้ ท บทวนคำสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะทำงานจัด ทำและขั บ เคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รายละเอียดตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2231/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เห็นควรจัดการประชุม คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น.
ณ ห้ องประชุม
ชั้น
อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ เบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ
1. อนุมัติให้จัดการประชุม ฯ
2. ลงนามในหนังสือเชิญประชุม ฯ
(
)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
อนุมัติ / ลงนามแล้ว
(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารหมายเลข 1
ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ / .
วันที่
เวลา
น.
ณ ห้องประชุม
ชั้น
อาคาร
.
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-----------------------------

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

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

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1
3.2

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1
4.2

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
---------------------------------

หมายเหตุ : ระเบียบวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ขอเชิญ เป็ น ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิ บัติการส่ งเสริมคุณ ธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (

/
)

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น
อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙0 1867
ที่ สธ ๐217.02/ว
วันที่
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่

/

เรียน ผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม /
หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมคณะทำงาน
จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านหรื อ ผู้ แ ทน
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น
อาคาร
ตึกสำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม ฯ
ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับเข้าร่วมประชุม ตามลิงก์ย่อ
หรือตามรหัสคิวอาร์
(QR Code) ภายในวันที่
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุม ฯ ดังข้างต้นต่อไปด้วย

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

QR Code

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่

/

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
นั้น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดประชุม ฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เห็นควรขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
แผนงาน :
โครงการ :
(
)
กิจกรรม :
(
) กิจกรรมย่อย :
( )
ศูนย์ต้นทุน
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฯ
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(
)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
อนุมัติ / เบิกจ่ายได้

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม โทรศัพท์ 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ /
ในวันที่
เวลา
น. ณ ห้องประชุม
ชั้น อาคาร
ตึ ก สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยเบิ ก จ่ า ยจากงบประมาณศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
แผนงาน :
โครงการ :
(
)
กิจกรรม :
(
) กิจกรรมย่อย :
( )
ศูนย์ต้นทุน
นั้น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการ เป็นจำนวนเงิน
บาท
(
) เพื่อใช้ในการจัดการประชุม ฯ ข้างต้น โดยมอบหมายให้
เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ
1. อนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการ เป็นจำนวนเงิน
บาท (
)
๒. ลงนามในสัญญายืมเงิน
3. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
(
)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 อนุมัติ ตามข้อ 1
 ลงนาม ตามข้อ 2-3

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง ส่งสัญญายืมเงินทดรองราชการ

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
ด้ว ย ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ อนุ มั ติให้ จัด การประชุ ม
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ /
ในวั น ที่
เวลา
น. ณ ห้ องประชุ ม
ชั้ น อาคาร
ตึ กสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรองราชการ
เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ประชุ ม ฯ ข้ า งต้ น เป็ น จำนวนเงิ น
บาท (
) โดยเบิ ก จ่ า ย
จากงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
แผนงาน :
โครงการ :
(
) กิจกรรม :
(
) กิจกรรมย่อย :
( ) ศูนย์ต้นทุน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมอบหมายให้
เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(
)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

แบบ 8500
เลขที่.........................
วันครบกำหนด
.................................

สัญญายืมเงิน
ยื่นต่อ ผู้อำนวยกำรกองบริหำรกำรคลัง

ข้ำพเจ้ำ ............................................ ตำแหน่ง .......................................... สังกัดศูนย์ปฏิบตั ิกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงสำธำรณสุข มีควำมประสงค์ขอยืมเงินทดรองรำชกำรจำกกองบริหำรกำรคลัง เพือ่ เป็นค่ำใช้จำ่ ย
ในกำรจัดกำรประชุมคณะทำงำนจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิกำรส่งเสริมคุณธรรม สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ครั้งที่ ........../............. ในวันที่ ........................ เวลำ ..................... น. ณ ห้องประชุม...............................
ชั้น ........ อำคำร ......... ตึกสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(ตัวอักษร) หนึง่ พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน
รวมเงิน (บาท)
ข้ำพเจ้ำขอสัญญำว่ำจะปฏิบตั ิตำมระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร และจะนำใบสำคัญค่ำใช้จำ่ ยทีถ่ ูกต้อง
พร้อมทัง้ เงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี) ส่งใช้ภำยในกำหนดไว้ในระเบียบกำรเบิกจ่ำยจำกคลัง คือ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับ
เงินยืมนี้ ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ส่งตำมกำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หกั เงินเดือน ค่ำจ้ำง เบีย้ หวัด บำเหน็จ บำนำญ หรือเงินอื่นใด
ทีข่ ้ำพเจ้ำจะพึงได้รับจำกทำงรำชกำรใช้จำนวนเงินทีย่ ืมไปจนครบถ้วนได้ทันที
ลำยมือชื่อ............................................................ผู้ยืม

วันที.่ ............................

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

ลำยมือชื่อ............................................................ผู้รับรองลำยเซ็น
(.....................................)
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เสนอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตำมใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวนเงิน ..............บำท
(.............................................)
ลงชื่อ.................................................
วันที.่ ............................
คาอนุมัติ
อนุมัติให้ยืมตำมเงื่อนไขข้ำงต้นได้ จำนวนเงิน.................บำท (.........................................)
ลงชื่อผู้อนุมัต.ิ ....................................

วันที.่ ............................

ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืม จำนวนเงิน .............. บำท (..................................) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ................................................ผู้รับเงิน

วันที.่ ............................

00
00

ด้านหลัง
รายการส่งใช้เงินยืม
รายการส่งใช้
ครั้งที่

หมายเหตุ

วัน เดือน ปี

เงินสด หรือ
ใบสาคัญ

จานวนเงิน

คงค้าง

ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขที่

(1) ยื่นต่อ ผู้อำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำกองคลัง หัวหน้ำแผนกคลัง หรือตำแหน่งอื่นใดทีป่ ฏิบัติงำน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี
(2) ให้ระบุชื่อส่วนรำชกำรทีจ่ ่ำยเงินยืม
(3) ระบุวัตถุประสงค์ทจี่ ะนำเงินยืมไปใช้จ่ำย
(4) เสนอต่อผู้มีอำนำจอนุมัติ

ประมาณการยืมเงินประชุมคณะทางานจัดทาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ........../.....................
ข้าพเจ้า..............................ได้รับอนุมัติจัดการประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ 0217.02/................ ลงวันที่ ...........................
วันที่ .............................. เวลา ............................. น.
ณ ห้องประชุม............................ ชั้น...........อาคาร............ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

ตาแหน่ง

ค่าวิทยากร

ค่าเช่า
ที่พัก

ค่าเบี้ย
เลี้ยง

รถ
ปรับอากาศ

ค่าพาหนะ
รถไฟ เครื่องบิน รถรับจ้าง

ค่า
น้ามัน

รวมเงิน

หมายเหตุ

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (...........คน x 35 บำท x 1 มื้อ)
รวมเงิน

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ศูนย์บำทถ้วน
(ยืมในกรณีอื่นระบุโดยละเอียด)
คาชี้แจง 1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำเช่ำที่พกั ให้ระบุอัตรำวันละ และจำนวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหตุ
2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นกำรรับจำกเงินยืมให้ระบุวนั ที่ที่ได้รับจำกเงินเดือน
3. ผู้จ่ำยเงิน หมำยถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจำกทำงรำชกำร และจ่ำยเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อผู้จ่ำยเงิน

-

-

-

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

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่
ในวันที่
เวลา
น.
ณ ห้องประชุม
ชั้น
อาคาร
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

กอง .............................

กอง .............................

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

/

หน่วยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

.

ลายมือชื่อ
.(วัน เดือน ปี)
น. (เวลา)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
www.stopcorruption.moph.go.th
moph.moral@gmail.com
0 2590 1330

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 6 พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ: คู่มื อการปฏิ บั ติ งานศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง กระบวนการ
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
คู่มื อการปฏิ บั ติ งานศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง กระบวนการ
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
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สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พศวีร์ วัชรบุตร
(นายพศวีร์ วัชรบุตร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คูมือการปฏิบัติงาน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสวนภูมิภาค

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 1
ของ 17

คำนำ
กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่สอดคลองกับแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุขใหมีความตอเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน นำสูการปฏิบัติ
อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ดประโยชน สู งสุ ดต อกระทรวงสาธารณสุขและประเทศชาติ ตามนโยบายรัฐ บาล
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579
(ดานสาธารณสุข) ที่ตองการพัฒนาประเทศไทยและคนไทยในชาติใหสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคูกันไป
โดยให “คุณธรรมนำการพัฒนา” สราง “สังคมคุณธรรม และองคกรคุณธรรม” ทั้งนี้ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ไดขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
เพื่อเปนกลไกสำคัญที่จะชวยใหแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)
บรรลุวัตถุประสงค หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกะรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เกิดการพัฒนา
คุณธรรมอยางตอเนื่องเปนลำดับ จนเปนองคกรคุณธรรมตนแบบภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559-2564) นำสู การเป นกระทรวงคุณ ธรรมของกระทรวงสาธารณสุข อยางยั่งยืน ตามหลักการ
“ระเบิดจากขางใน”
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จึ งได จั ด ทำคู มื อการปฏิ บั ติงานศู น ย ป ฏิ บัติ การตอตานการทุจ ริต เรื่อง กระบวนการดำเนิ น งานขับ เคลื่ อ น
ชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิ บั ติงาน ให ผูรับ ผิดชอบหรือผูป ฏิบั ติงานแทนไดเรียนรูและเขาใจถึงกระบวนการ ขั้น ตอน
และรายละเอียดของการดำเนินงาน อันจะทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการตตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2562

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงาน ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 2
ของ 17
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4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
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ภาคผนวก
สัญลักษณที่ใชในการจัดทำ Work Flow

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

17

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา ๓
ของ 17

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เพื่อเปนกลไกสำคัญของรัฐ ในการขับเคลื่อนการสงเสริม
คุณธรรมสูประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยทุกภาคสวนสามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณธรรมในองคกร ชุมชนและสังคม
เพื่อสรางใหสังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขดวยมิติทางศาสนา ประชาชนมั่งคั่ง เขมแข็ง
ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และวิถีวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืนสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลที่ต องการ
พัฒนาประเทศสมดุมทั้งทางวัตุและจิตใจควบคูกันไป โดยให “คุณธรรมนำการพัฒนา”
กระทรวงสาธารณสุ ข ได จัดทำแผนแมบ ทสงเสริมคุณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 1
(พ.ศ.2560-2564) ที่สอดคลองกับ แผนแมบ ทสงเสริมคุ ณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
ซึ่ งดำเนิ น การตามกรอบแนวคิ ด บนพื้ น ฐานบริ บ ทของสั งคมไทย บริบ ทของสั งคมกระทรวงสาธารณสุ ข
สถานการณ นโยบายรั ฐบาล โดยร วมออกแบบการขับ เคลื่อนการสงเสริมคุ ณ ธรรม กระทรวงสาธารณสุ ข
ให ดำเนิ น การขับ เคลื่อนเป น ไปในทิ ศทางเดีย วกัน เพื่อเสริมสรางระบบคุณ ธรรมของกระทรวงสาธารณสุ ข
ใหเขมแข็ง ภายใตคุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตไดกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) สำหรับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยใหชมรมจริยธรรมแตละหนวยงานเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกะรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามหลักการ
“ระเบิ ด จากข างใน” เกิ ด ระบบรากฐานการส งเสริมคุณ ธรรมในกระทรวงสาธารณสุ ข สรางความเข มแข็ ง
ในระบบการบริหารจัดการดานการสงเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขอยางยั่งยืน
ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จึงจัดทำคูมือปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
เรื่อง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ขึ้น เพื่อใหผูรับผิดชอบงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ หารส วนภู มิ ภาค ใช เป นแนวทางในการปฏิ บั ติ อั นจะทำให เกิ ดความรู
ความเขาใจถึงกระบวนการขั้นตอน และรายละเอียดของการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

อกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา ๔
ของ 17
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใชเปนคูมือศึกษาเรียนรูขั้นตอนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกะรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
1.2.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีลำกับขั้นตอน ถูกตอง เหมาะสม
1.2.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร
1.2.4 เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน
1.2.5 เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน

อกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
คูมือการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
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บทที่ 2
การบริหารจัดการ
2.1

หนวยงาน
กลุมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

เขตสุขภาพที่ 1-12

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด

โรงพยาบาลศูนย

โรงพยาบาลทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ

โรงพยาบาลชุมชน
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2.2

ขอบเขต
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
2.3 คำจำกัดความ
2.3.1 ชมรมจริ ย ธรรมของหน ว ยงานในสั งกั ด สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายถึง ชมรมจริยธรรมที่เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค จั ด ตั้ งขึ้ น โดยมี ก ลุ ม เป า หมายการขั บ เคลื่ อ นในป งบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 1850 หนวยงาน ครอบคลุมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
2.3.2 องคกรคุณธรรม หมายถึง องคกรหรือหนวยงานที่ผูนำและสมาชิกขององคกรแสดง
เจตนารมณ และมุงมั่นที่จะดำเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองคกร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒ นธรรมไทยที่ดีงามมาเปนหลักในการ
ดำรงชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมรณรงคสงเสริมคุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายตางๆ
2.3.3 องคกรคุณธรรมตนแบบ หมายถึง องคกรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะทอนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องคกร
มีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ มีองคความรูสามารถถายทอดและเปนแหลงเรียนรูใหกับองคกรตางๆ
2.3.4 ผลการดำเนิ น การตามแผนการดำเนิน งานของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน
หมายถึง ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของปถัดไป
2.3.5 ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน
หมายถึง ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปถัดไป
2.3.6 การจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายถึง จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกะรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
เพื่ อเป น กรอบแนวทางการขั บ เคลื่ อนคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมของบุ คลากร
ในหนวยงาน อันจะทำใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดขึ้นรวมกัน โดยใชหลัก 3 มิติ
คือ หลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒ นธรรมที่ดีงามของไทย ภายใตวิสัยทัศน
“เป น องค ก รคุ ณ ธรรมอย า งยั่ งยื น ” โดยจั ด ทำตามแนวทางการดำเนิ น การเป น องค ก รคุ ณ ธรรมต น แบบ
ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ดังนี้
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แนวทางการดำเนินการ
๑. องคกรมีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณหรือขอตกลงของผูบริหาร
และสมาชิกในองคกรที่จะขับเคลื่อนใหเปนองคกรคุณธรรมรวมกัน
โดยผูบริหารและสมาชิกในองคกร ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
ประกาศเจตนารมณหรือขอตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร

หลักฐาน
- รายงานการประชุม ฯ
- ภาพถายการประชุม ฯ
- เอกสารหลักฐานการประกาศ
เจตนารมณ

๒. องคกรมีการกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก”
และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคลองกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา เชน การใชวัสดุสำนักงานอยางประหยัด
มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการดวยความโปรงใส มีจิตอาสาชวยเหลือ
สังคม ฯ ล ฯ โดยผูบริหารและสมาชิกในองคกร ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
รวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมาย อยางนอย ๓-๕ เรื่อง

- หลักฐานการประชุมกำหนด
คุณธรรมเปาหมาย
- เอกสารแสดงคุณธรรม
เปาหมาย

3. องคกรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานแบบมีสวนรวมจากทุกฝาย
ในองคกร เพื่อสงเสริมใหเกิดคุณธรรมเปาหมาย โดยมีการมอบหมาย
บุคลากรและหนวยงานผูรับผิดชอบ

- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
- แผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

๔. องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรม
ที่กำหนดไว ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป

- แบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ระดับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

๕. องคกรมีการจัดระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลและจัดกิจกรรม
รณรงค แลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกันของสมาชิกทุกระดับในองคกร
อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไขการดำเนินงานสงเสริม
คุณธรรมในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปสูคุณธรรมเปาหมาย

- แบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ระดับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- ภาพถายกิจกรรมรณรงค
แลกเปลีย่ นเรียนรูรว มกัน
ของสมาชิกทุกระดับในองคกร

๖. องคกรมีกระบวนการยกยอง เชิดชู บุคคลทีท่ ำความดี หรือหนวยงาน

- รายงานการประชุม ฯ
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แนวทางการดำเนินการ
โครงการ กิจกรรมดีเดน ในการสงเสริมคุณธรรมเปาหมาย
จนเปนแบบอยางได เชน บุคคลคุณธรรม โครงการดีเดนดานคุณธรรม
สวนงานดีเดนดานคุณธรรม ฯลฯ

หลักฐาน
และภาพถาย
- เกณฑการคัดเลือกบุคคล
หนวยงาน โครงการ กิจกรรม
ดีเดน
- ผลการคัดเลือกบุคคล
หนวยงาน โครงการ กิจกรรม
ดีเดน
- ภาพถายกิจกรรมการยกยอง
เชิดชู ฯ

- แบบติดตามประเมินผล
๗. องคกรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรม
ที่กำหนดไวเพิ่มมากขึ้น จนเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีผลสำเร็จของการดำเนิน แผนปฏิบตั ิการสงเสริมคุณธรรม
กิจกรรมตามแผนสงเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ระดับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
๘. องคกรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเปาหมาย ใน 3 มิติ คือ
8.1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
8.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.3 วิถีวัฒนธรรม
ที่เพิ่มเติมจากเรื่องที่ดำเนินการไปแลวโดยมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรม
เปาหมาย และกิจกรรม ใน 2 หรือ 3 มิติ

- รายงานการประชุม ฯ
- โครงการ ฯ
- ภาพถายกิจกรรม

๙. องคกรมีการถอดองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรม
เพื่อเผยแพร และสามารถเปนแหลงเรียนรู ถายทอดขยายผล
ไปสูองคกรอื่น ๆ ได

- เอกสารองคความรู
ของหนวยงาน
- ภาพกิจกรรม
การเขาศึกษาดูงาน
จากหนวยงานภายนอก
หรือการเปนวิทยากร
ใหแกหนวยงานอื่น
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เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัตงิ าน
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สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 9
ของ 17

บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 กระบวนงาน
ลำดับ

กระบวนงาน

1

ใชเวลา
(PT/WR)

ผูรับผิดชอบ

๗ วัน

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

(๑) กลุมงานคุมครองจริยธรรมจัดทำคูมอื การขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร สวนภูมิภาค
ประจำปงบประมาณ
2

(2) กลุมงานคุมครองจริยธรรมจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

๑ วัน

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

3

(๓) จัดทำหนังสือแจงแนวทางขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประจำปงบประมาณ ดังนี้
3.1 หนวยงานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
3.1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยใหเปนผูกำกับดูแล
3.1.2 โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
3.1.3 สำนั กเขตสุ ขภาพที่ 1-12 เพื่ อให กำกั บ ติ ดตาม
การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานทุกแหงในเขตสุขภาพ

30 นาที

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

10 นาที

หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

4
(4) หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
และลงนาม

ก
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัตงิ าน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 10
ของ 17
ลำดับ
5

กระบวนงาน

ก

ใชเวลา
(PT/WR)
20 นาที

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานบริหารทั่วไป

(5) เจาหนาที่สารบรรณ กลุมงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดสง

หนังสือไปยังหนวยงานเปาหมาย

6

(6) ดำเนินการกำกับ ติดตาม ผลการจัดสงแผนการดำเนินงาน

2 วัน

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

5 วัน

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

ของชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอรมและเวลาที่กำหนด

7

(7) รวบรวม ประมวลผลข้อมูล การจัดทําแผน
การดําเนินงานของชมรมจริยธรรม

8

(8) วิเคราะหขอ มูลการจัดสงแผนการดำเนินงาน
ของชมรมจริยธรรม

1 วัน

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

9

(9) เผยแพรแผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม หนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
บนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานละ
5 นาที

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

10

(๑0) สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลลการดำเนินงาน
ของชมรมจริยธรรม

3 วัน

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

ข
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัตงิ าน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 11
ของ 17
ลำดับ

กระบวนงาน

11

ใชเวลา
(PT/WR)

ผูรับผิดชอบ

30 นาที

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

10 นาที

หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต

20 นาที

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

20 นาที

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

5 วัน

เจาหนาทีก่ ลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

ข
(11) จัดทำหนังสือกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรม
ของหน ว ยงานในสั งกั ดสำนั กงานปลั ดกระทรวง ราชการบริ หาร
สวนภูมิภาค รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ ดังนี้
3.1 หนวยงานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
3.1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยใหเปนผูกำกับดูแล
3.1.2 โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
3.1.3 สำนั กเขตสุ ขภาพที่ 1-12 เพื่ อใหกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานทุกแหงในเขตสุขภาพ

12
(12) หัวหนาศูนยปฏิบั ติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุขพิ จารณา
และลงนาม

13

(13) เจาหนาทีส่ ารบรรณ กลุมงานบริหารทัว่ ไป ดำเนินการจัดสง

หนังสือไปยังหนวยงานเปาหมาย

14

(14) ดำเนินการกำกับ ติดตาม ผลการจัดสงแผนการดำเนินงาน

ของชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอรมและเวลาที่กำหนด

15

(15) รวบรวม ประมวลผลข้อมูล การจัดทําแผน
การดําเนินงานของชมรมจริยธรรม

ค
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัตงิ าน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 12
ของ 17
ลำดับ
16

กระบวนงาน

ค

ใชเวลา
(PT/WR)

ผูรับผิดชอบ

1 วัน

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

(16) วิเคราะหขอ มูลการจัดสงแผนการดำเนินงานของชมรม
จริยธรรม

17

(๑7) เผยแพรแผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม หนวยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
บนเว็บไซตศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานละ
5 นาที

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

18

(๑8) สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลลการดำเนินงาน
ของชมรมจริยธรรม

3 วัน

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

19

(19) จัดทำหนังสือกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของ
หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ราชการบริหารสวนภูมิภาค
รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ ดังนี้
3.1 หนวยงานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
3.1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยใหเปนผูกำกับดูแล
3.1.2 โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
3.1.3 สำนั กเขตสุ ขภาพที่ 1-12 เพื่ อใหกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหนวยงานทุกแหงในเขต

20 นาที

เจาหนาที่กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

10 นาที

หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต

20
(20) หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาและลงนาม

ง
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัตงิ าน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 13
ของ 17
3.2 ขอบเขต
เริ่ มจากกลุ มงานคุ มครองจริ ยธรรม จั ดทำคู มื อการขั บเคลื่ อนชมรมจริ ยธรรมของหน วยงานในสั งกั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค และจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนขมรมจริยธรรม
โดยจัดทำหนังสือแจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริ หารส วนภู มิ ภาค ซึ่ งหน วยงานเป าหมายประกอบด วย สำนั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด โรงพยาบาลศู นย
โรงพยาบาลทั่ วไป และสำนั กงานเขตสุขภาพที่ 1-12 จัดทำหนั งสือกำกั บ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรม
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
ในประจำปงบประมาณ และเสนอหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนาม
เมื่อเจาหนาที่งานสารบรรณ กลุมงานบริหารงานทั่วไป ดำเนินการจัดสงหนังสือไปยังหนวยงานเปาหมายแลว
เจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการกำกับ ติดตาม รวบรวมและประมวลผลขอมูล และวิเคราะหขอมูล
การจัดสงแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม จากนั้นเผยแพรแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม หนวยงานในสังกัด
สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ หารส วนภู มิ ภาค บนเว็บ ไซต ศู น ย ป ฏิ บั ติ การต อ ต านการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข และสรุปผลจาการวิเคราะหขอมูลการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.3.1 กลุมงานคุมครองจริยธรรม จัดทำคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ
3.3.2 กลุมงานคุมครองจริยธรรมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
3.3.3 กลุมงานคุมครองจริยธรรมดำเนินการ ดังนี้
1) จัดทำหนังสือแจงแนวทางขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ
2) จัดทำหนั งสื อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจิรยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมภิ าค รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ
3) จัดทำหนั งสื อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของหน วยงานในสังกั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค รอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ
หนวยงานกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
(1.1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยใหเปนผูกำกับดูแล
(1.2) โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
(1.3) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 เพื่อใหกำกับ ติดตาม การดำเนินงานชมรมจริยธรรม
ของหนวยงานทุกแหงในเขตสุขภาพ
3.3.4 หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาและลงนาม
3.3.5 เจาหนาที่งานสารบรรณ กลุมงานบริหารทั่วไป ดำเนินการสงหนังสือไปยังหนวยงานตางๆ
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัตงิ าน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 14
ของ 17
3.3.6 เจ าหน าที่ กลุ มงานคุ มครองจริยธรรมดำเนินการกำกับ ติดตามผลการจั ดส งแผนการดำเนิ นงาน
ของชมรมจริยธรรม ตามแบบฟอรมและเวลาที่กำหนด
3.3.7 เจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรมรวบรวม ประมวลผล การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ของชมรมจริยธรรม
3.3.8 เจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรมวิเคราะหขอมูลการจัดสงแผนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
3.3.9 เจ าหน าที่ กลุ มงานคุ มครองจริ ยธรรมเผยแพร การดำเนิ น งานชมรมจริ ยธรรม หน วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.3.10 เจาหนาที่กลุมงานคุมครองจริยธรรมสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลการดำเนินงานของชมรมจริยธรรม
3.3.11 หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

คูมือการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 15
ของ 17

บทที่ 4
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2. ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2560
3. แนวทางปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)
4. ตั ว อย า งเอกสารที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การดำเนิ น งานชมรมจริ ย ธรรมของหน ว ยงานในสั งกั ด สำนั ก งาน
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 แบบติ ดตามประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ การส งเสริมคุ ณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.7 คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสวนภูมิภาค
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
ของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกะรทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค

สถานที่เก็บ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

กลุมงานคุมครอง
จริยธรรม

1 ป
(ทบทวน)

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

Available

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

อกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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คูมือการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
หนา 16
ของ 17
4.3 ผูมีสิทธิ์เขาถึง
บุคลากรในสังกัดศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหนวยงานภายนอก และ
บุคคลทั่วไป
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
- ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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คูมือการปฏิบัติงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-007
แกไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2562
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ของ 17

บทที่ 5
ภาคผนวก

5.1 สัญลักษณที่ใชในการจัดทำ Work Flow
สัญลักษณ

คำอธิบาย
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เชน การพิจารณาใหความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เปนตน

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนําไปใช้ภายนอกหรือทําซํ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

กฎหมาย ระเบียบ
และตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของ

กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่ วของ

ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุขเปน สว นราชการที่มีห นาที่ห ลักในการให บ ริการดาน
การแพทยและสาธารณสุขแกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข
ทุกดานสอดคลองกับสภาพปญหาของแตละพื้นที่ โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ดั งนั้ น การที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น าที่ ให แก ป ระชาชนอย างมีคุ ณ ภาพจึงขึ้ น อยู กั บ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ของ
ขาราชการซึ่งตองมีจิตสำนึกในหนาที่ กระทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม เสียสละ และมุงประโยชนสวนรวมเปน
ที่ตั้ ง ดำเนิ น การภายใต วิสัย ทั ศน “สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เป น หน วยงานหลั กในการกำหนด
ทิศทางกำกับดูแล สนับสนุนและจัดบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทำจรรยาขาราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
โดยการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารสวนกลางและ
ราชการบริห ารสวนภูมิภ าค ซึ่งมีเจตนารมณ เพื่ อใหขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป น ผูมี
ความประพฤติดี สำนึกในหนาที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และถือเอาประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง เปน
ขาราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรางความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกยองจากประชาชน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดกำหนดขอบังคับ วาดวยจรรยาขาราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ไว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1 ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
๑.๑ ไมใชตำแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น
1.๒ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดถือผลประโยชนของทางราชการมากกวา
ประโยชนสวนตน
๑.๓ มีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกระทำไปแลว
๑.๔ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศเวลาใหแกทางราชการ
จนงานสำเร็จถูกตองตามมาตรฐานของงาน
๑.5 ปฏิบัติหนาที่โดยตั้งอยูในความไมประมาท
๑.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
๑.7 เปนแบบอยางที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณของหนวยงาน
ราชการ
ขอ 2 ...

-2ขอ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง
๒.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือความถูกตองตามหลักวิชาการ กฎหมาย
และกรอบนโยบาย
๒.๒ ปกปองผลประโยชนของชาติ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประชาชน
๒.๓ มีความกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๒.๔ ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพล และไมใชอำนาจในทางที่ไมถูกตอง
ในการปฏิบัติงานตลอดจนการดำรงชีวิตสวนตน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ในองคกรทุกรูปแบบ
๒.๕ มีสัจจะและไมสัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุงผลประโยชนหรือความกาวหนา
ของตนเอง
ขอ 3 ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและเสมอภาค
๓.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทรและมีจิตบริการตอผูมารับบริการ
ดวยความเสมอภาค เปนธรรม รวดเร็วและถูกตอง โดยไมคำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ
ศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมือง
๓.2 ไมกระทำการใดอันเปนการชวยเหลือ อุปถัมภ หรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
๓.3 ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
ขอ 4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได
๔.1 กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละขั้นตอน
๔.2 ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจและตรวจสอบการทำงานของ
ภาครัฐ โดยเปดเผยหลักเกณฑ ขอมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ไดกำหนดไวตามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสมอยางทั่วถึง
และงายตอการเขาถึงขอมูล
4.3 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน
ใหตนเองหรือผูอื่นหรืออันจะเปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติ
4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสำหรับการตรวจสอบ
ขอ 5 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๕.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ ใสใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา
และมีคุณภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกตอง
และเปนธรรม
5.2 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยใสใจและเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทำงานของตนเอง ใสใจความกาวหนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองคกร
และวิชาชีพ
๕.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน ตลอดจนกฎเกณฑที่ไมชอบธรรมที่เปน
อุปสรรคตอการบริการประชาชน
๕.4 ...

-3๕.4 ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหภารกิจบรรลุผลและเปนประโยชน
ตอสวนรวม
5.5 ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนเสียรวมในการปฏิบัติ
ราชการ
ขอ ๖ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมนำคำสอน
ทางศาสนาเปนแนวทางในการดำรงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสม
กับฐานะของตนและสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
6.2 มีความซื่อสัตยสุจริต 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 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
7.3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
7.4 ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
7.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย
7.7 เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
7.8 มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
7.9 มีสติรูตัว รูคิด รูทำ
7.10 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ
7.11 รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.12 คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง
กลไกการขับเคลื่อนจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอ ๑ ผู บ ริ ห ารต อ งเป น แบบอย า งที่ ดี ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข า ราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอ ๒ ผูบริหารตองเห็นความสำคัญในการสงเสริมจรรยาขาราชการโดยกำหนดนโยบาย
และจัดทำแผนปฏิบัติในการสงเสริมใหขาราชการมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามจรรยาของขาราชการ
ขอ ๓ ประชาสั ม พั น ธ ให ข า ราชการทุ ก คนได ท ราบจรรยาที่ ค วรปฏิ บั ติ และยื น ยั น ว า
จะยึดมั่นปฏิบัติจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอ ๔ ให ห น ว ยงานจั ด อบรมส ง เสริ ม ความรู เ กี่ ย วกั บ จรรยาข า ราชการสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบู รณาการเขากับ การอบรมในโครงการตาง ๆ เปน ระยะอยางต อเนื่ อง เพื่ อ
ปลูกฝงและกระตุนจิตสำนึกในการเปนขาราชการที่ดี
ขอ ๕ …

-4ขอ ๕ คัดเลือกหนวยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเดนทางดานจรรยา เพื่อประกาศ
ยกยองเปนแบบอยางที่ดี
ขอ ๖ ให ห น ว ยงานกำหนดหลั ก เกณฑ ใ นการบั ง คั บ ใช จ รรยาข า ราชการสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน การให รางวัล การให โอกาสปรับ ปรุงและพัฒ นาตน และการลงโทษสำหรับ
ผูฝาฝนจรรยาขาราชการที่เปนการกระทำผิดวินัย
ทั้ งนี้ ให ขาราชการปฏิ บั ติตามขอบั งคับ วาดวยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2560 อย า งครบถ ว น การไม ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข า ราชการอั น มิ ใ ช ค วามผิ ด วิ นั ย
ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนหรือนำไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหไดรับการพัฒ นา
หากเป น ความผิ ด วิ นั ย ให ผู บั งคั บ บั ญ ชาดำเนิ น การทางวินั ย อนึ่ ง ให พ นั กงานราชการ พนั กงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจางของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการ
บริ ห ารส ว นภู มิภ าค ถื อปฏิ บั ติตามข อบั งคับ วาด วยจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของ

แบบฟอรมที่ 1
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสวนภูมิภาคประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...
ชื่อชมรม

หนวยงาน

สถานที่ตั้ง
ชื่อผูประสานงาน

โทรศัพท

จำนวนบุคลากรในหนวยงาน
จำนวนกลุมเปาหมาย

คน
คน

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...

โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใชดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... รวม
• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน

บาท
บาท

บาท

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...
•
ระยะเวลาที่ดำเนินการ

เดือน

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
•

รายละเอียดของกิจกรรมทีจ่ ะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...
กิจกรรม

วัตถุประสงค
ของโครงการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. กิจกรรม........

เปาหมาย
ผลลัพธเชิง
ปริมาณ

ผลลัพธ
เชิง
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช

ปงบประมาณพ.ศ. 25...
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค....)

ไตรมาส ๒
(ม.ค.-มี.ค....)

ไตรมาส ๓
(เม.ย.-มิ.ย....)

หมายเหตุ
ไตรมาส ๔
(ก.ค.-ก.ย....)

2. กิจกรรม.......

3. กิจกรรม.......

รวม

ลงชื่อ

(
ตำแหนง
วันที่

)
เลขานุการชมรมจริยธรรม
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เดือน
พ.ศ.

ผูเสนอแผน

ลงชื่อ

(
ตำแหนง
วันที่

)
ประธานชมรมจริยธรรม
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เดือน
พ.ศ.

ผูเห็นชอบแผน

แบบฟอรมที่ 2
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
สถานที่ตั้ง
ชื่อผูประสานงาน
โทรศัพท
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.....
กิจกรรม
1. กิจกรรม
2. กิจกรรม

การดำเนินงาน
ดำเนินการแลว ยังมิไดดำเนินการ

จำนวน

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

3. กิจกรรม
ลงชื่อ

(
ตำแหนง
วันที่

ผูรายงาน
)
เลขานุการชมรมจริยธรรม
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เดือน
พ.ศ.

แบบฟอรมที่ 3
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕...
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 25...- 31 มีนาคม 25...)
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 25...- 30 กันยายน 25...)
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ชื่อชมรม
หนวยงาน
สถานที่ตั้ง
ชื่อผูป ระสานงาน
โทรศัพท
จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น
กิจกรรม
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕....
กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใชดำเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... รวม
บาท
• จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน
บาท
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน
บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม

1. กิจกรรม
2. กิจกรรม
3. กิจกรรม

ผลสำเร็จ
ผลลัพธ
ผลลัพธ
เชิงปริมาณ
เชิง
คุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาทีด่ ำเนินการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค….) (ม.ค.-มี.ค….) (เม.ย.-มิ.ย….) (ก.ค.-ก.ย. ...)

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหนวยงาน จำนวนชุมชน
ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

ผลการดำเนินการ

ปจจัยแหงความสำเร็จในการดำเนินงาน

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดำเนินงาน

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป

ลงชื่อ

(
ตำแหนง
วันที่

)
เลขานุการชมรมจริยธรรม
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เดือน
พ.ศ.

ผูรายงาน

บันทึกขอความ
สวนราชการ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 0 2590 1330
ที่ สธ ๐217.02/
วันที่
เรื่อง การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25…

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (………………………………)
เรื่องเดิม
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข จั ด โครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
และประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรม
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.. เมื่อวันที่ ……………………...........
ณ …………………………………………………………………………….และไดชี้ แจงแนวทางการขับ เคลื่ อนชมรมจริย ธรรม
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 25.. ตามคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 25.. ให หน วยงานในสังกัดสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค ทราบ โดยในป ง บประมาณ พ.ศ. 25… กำหนดหน ว ยงานกลุ ม เป าหมาย
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเพิ่มเติม ครอบคลุมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน รวม 1,850 หนวยงาน
ขอพิจารณา
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแลว เห็นควรแจงใหหนวยงาน
ในสั ง กั ด สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค หน ว ยงานกลุ ม เป า หมาย
และสำนักงานเขตสุขภาพ ทราบ และดำเนิ นการตามแนวทางการขับ เคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิจารณา หากเห็น ชอบขอไดโปรดลงนามในหนั งสือที่แนบมาพรอมนี้
ตอไปดวย จักเปนพระคุณ
(……………………………………………..)
หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม
ชอบ / ลงนามแลว
(………………………………..)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ สธ 0217/ว.....

เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑00
………………………………

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25…

เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/……… ลงวันที่ ………………………
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ
จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อางถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 25…… เมื่ อวันที่ ……………………………ณ ……………………………
และไดชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปงบประมาณ 2563 โดยกำหนดหนวยงานกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเพิ่มเติม ครอบคลุมทั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
จำนวน 1,850 หนวยงาน นั้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหทานดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหนวยงานของทาน
และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมใหกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
ในสั งกั ด ตามสิ่ งที่ ส งมาด วย ทั้ งนี้ ท านสามารถศึ กษารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได จากคู มื อการขั บเคลื่ อนชมรมจริ ยธรรม
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25… ฯ
ที่ทานไดรับในโครงการเพิ่มศักยภาพ ฯ ตามลิงกยอ……………………………………………. หรือรหัสคิวอาร (QR Code) ประสานงาน
โดยตรงไดที่ นาย/นางสาว……………………… ผูรับผิดชอบหลัก หมายเลขโทรศัพท …………… อนึ่ง ไดบรรจุแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณ ธรรมของชมรมจริย ธรรมในการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดำเนิ นงานของหน วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 11 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและแผนสงเสริมคุณธรรม ขอ EB 23 ที่ระบุ หนวยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบ ประจำป งบประมาณของหน วยงาน และแผนปฏิ บั ติ การส งเสริ มคุ ณธรรมของชมรมจริ ยธรรม
ประจำปงบประมาณ ของหนวยงานดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป
ในจังหวัดของทานทราบโดยตรงดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(…………………………………..)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท / โทรสาร 0 2590 1330
QR Code

ที่ สธ 0217/ว.....

เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑00
.............................

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25....

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนยและผูอำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแหง
อางถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0217/ว ....... ลงวันที่ ...........................................
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.... เมื่อวันที่ ........................................ ณ ...................................
และไดชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ 25..... โดยกำหนดหนวยงานกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเพิ่มเติม ครอบคลุมทั้งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน
1,850 หนวยงาน นั้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหทานดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหนวยงานของทาน
ตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.. ฯ ที่ทานไดรับ,
ในโครงการเพิ่มศักยภาพ ฯ ตามลิงกยอ ..................หรือรหัสคิวอาร (QR Code) ประสานงานโดยตรงไดที่ นาย/นางสาว/นาง..........
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเลขโทรศัพท .............. อนึ่ง ไดบรรจุแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในการประเมิน
คุ ณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ นงานของหน วยงานในสั งกั ดสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริ หาร
สวนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 11 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนสงเสริมคุณธรรม ขอ EB 23 ที่ระบุ หนวยงาน
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิชอบ ประจำป งบประมาณของหนวยงาน
และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณของหนวยงานดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(………………………………..)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
QR Code

ศูนยปฏิบตั ิการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท / โทรสาร 0 2590 1330

ที่ สธ 0217/ว.....

เรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑00
.............……………

การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25....

เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพทุกแหง
อางถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0217/ว ....... ลงวันที่ ..........................................
สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25.. เมื่อวันที่............................ณ .............................................
และได ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่ อนชมรมจริ ยธรรมของหน วยงานในสั งกัดสำนั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ 25... โดยกำหนดหนวยงานกลุมเปาหมายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมเพิ่มเติม ครอบคลุมทั้งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน
1,850 หนวยงาน นั้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหทานดำเนินการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหนวยงานของทาน
ตามสิ่งที่สงมาดวย ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25... ฯ ที่ทานไดรับ
ในโครงการเพิ่มศักยภาพ ฯ ตามลิงกยอ ............หรือรหัสคิวอาร (QR Code) ประสานงานโดยตรงไดที่ นาย/นางสาว/นาง.............
ผูรับผิดชอบหลัก หมายเลขโทรศัพท .............อนึ่ง ไดบรรจุแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในการประเมิน
คุ ณธรรมและความโปร งใสในการดำเนิ นงานของหน วยงานในสั งกั ดสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริหา
รสวนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ 11 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและแผนสงเสริมคุณธรรม ขอ EB 23 ที่ระบุ หนวยงาน
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิชอบ ประจำป งบประมาณของหนวยงาน
และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณของหนวยงานดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(………………………………..)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
QR Code

ศูนยปฏิบตั ิการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท / โทรสาร 0 2590 1330

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ป : 7 พฤศจิกายน 2562
หัวขอ: กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

พรนิดา นาคทับทิม
(นางสาวพรนิดา นาคทับทิม)
ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผูอนุมัติรับรอง

สุชาฎา วรินทรเวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช)
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหนา)
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
พรนิดา นาคทับทิม
(นางสาวพรนิดา นาคทับทิม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการควบคุมภายใน

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-004
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 1

ฉบับที่ 1
ของ 14

คานา
การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง หรือการกระทำอัน
เป็นการทุจริต
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ ยง โดยให้ ถื อปฏิ บั ติ ตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวน
การควบคุมภายในขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
อันจะทำให้การดำเนินงาน และการบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการต่ อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2562

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการควบคุมภายใน

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 3

ฉบับที่ 1
ของ 14

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
กระบวนการควบคุมภายใน เป็ นกระบวนการสำคั ญ ที่จะช่วยให้ การดำเนินงานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กำหนดไว้ ช่วยป้องกันและรักษาทรัพย์สินขององค์กร และช่วยให้การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทัง้ ป้องปราม หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
พระราชบั ญญั ติวินั ย การเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บั ญญั ติให้หน่ วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ศูนย์ปฏิบัติการต่ อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรั ฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวน
การควบคุมภายในขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
อันจะทำให้ การดำเนิ นงาน และการบริ หารงานของศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลที่ดี
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่อง การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข มี ค วามรู้ และความเข้ าใจเพิ่ ม ขึ้ น อั น จะก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
2. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมภายในที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เชื่อถือได้
3. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการควบคุมภายใน

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 4

ฉบับที่ 1
ของ 14

บทที่ 2
การบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
กลุม่ งานบริหารทั่วไป

คณะทำงานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการคลัง
2.2 ขอบเขต
ใช้ เป็ นคู่ มื อมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน เรื่อง การควบคุ มภายใน ครอบคลุ มเนื้ อหาการดำเนิ นงาน
ตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด
2.3 คำจำกัดความ
การควบคุมภายใน จากเว็บกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติตามที่บุค ลากร
ศูนย์ป ฏิบั ติการต่ อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ร่วมกันจัดให้ มีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผล ว่าการปฏิบั ติงานจะบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของการควบคุมภายในทั้งในเรื่องประสิ ทธิภ าพ
และประสิ ท ธิผ ลของการปฏิ บั ติ ตาม ความเชื่อ ถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบั ติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ
ที่ ส่ งผลให้ เกิ ด ระบบการควบคุ ม ในหน่ ว ยงาน ในการดำเนิ น งานจะมีห ลายปั จ จัย ที่ ส่ งผลให้ เกิด มาตรการ
การควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในในหน่ วยงาน เช่น จริยธรรมของการทำงาน ความซื่อสั ตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส
และการมีภาวะผู้นำที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับ
การควบคุมในหน่วยงาน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ ที่ ไม่พึ งประสงค์ห รือการกระทำใด ๆ อันจะก่อให้ เกิ ด
ผลลั พ ธ์ ในด้ านลบหรื อ เป็ น ผลลั พ ธ์ที่ ไม่ ต้ อ งการ ทำให้ งานไม่ ป ระสบความสำเร็จ ตามเป้ าหมายที่ ก ำหนด
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานของหน่วยงานได้ อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มี
ระบบการควบคุ มภายในที่ ครอบคลุ มเพี ยงพอที่ จะลดความเสี่ ยงในการดำเนิ นงาน หรื อหน่ วยงานนั้ น ไม่ มี
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น
สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน
ปั จจั ยภายใน เช่ น นโยบายของผู้ บริหาร ความซื่ อสั ตย์ จริ ยธรรม คุ ณภาพของบุ คลากร
การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ ยนแปลงผู้บริห ารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน
เป็นต้น
ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทัง้ ทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการดำเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนตัว
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สำคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิ บั ติงาน ของหน่ วยงาน เป็ น ต้น เนื่ อ งจากปั จจัยเสี่ ยงแต่ล ะชนิด มีผ ลกระทบต่อการดำเนิ น งาน
และการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว
ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่า
จะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึงประเด็น ดังนี้
1. ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน
3. ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการควบคุมภายใน

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 6

ฉบับที่ 1
ของ 14

4. ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยที่ทำให้การ
ดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบ
ในการบริหารหรือปฏิบั ติงาน การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายใน
ที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนเพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ
ในประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ซึง่ กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจำเป็นและลักษณะ
ของการควบคุม ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่
การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก
การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบ
การสื่ อสารที่ดีและมีป ระสิ ทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่ อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่ วถึง
ครบถ้วน จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือ
1. เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจน
และทั นกาล ทั้ งจากภายในหรื อภายนอกหน่ วยงาน รวมทั้ งข้ อมู ลข่ าวสารที่ มี ผลต่ อความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดกั บ
หน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ
2. การกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่
ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมที่กำหนดไว้
3. การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถ
ทำความเข้าใจ และประสานงานกันได้เป็นอย่างดี
ในทำนองเดียวกัน ควรให้ความสำคัญกับการสื่ อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน
ของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ควร ดำเนินการ คือ
1. กำหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น
2. เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บหน่ วยงานภายนอก ต้ องเรี ยนรู้ วั ฒ นธรรมของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย
3. ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก
4. การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน ในอัน
ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้ เกิด
ความมั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิ บัติงานกับระบบการควบคุมภายใน
ที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้ อมในปั จจุ บั นหรื อไม่ รวมทั้ งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุ ของความแตกต่างระหว่างแผนงาน
กับผลการดำเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้
1. มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ
ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง
2. จำแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณา
ขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้วย เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ
ว่า สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องมือการประเมิ นผล การตรวจสอบ นอกจากนี้ ตัวชี้วัด
และการเปรี ยบเที ยบกั บผลงานของหน่ วยงานอื่ น หรือมาตรฐานที่ ยอมรับกั นโดยทั่ วไป ก็เป็ นเครื่องมือช่ วย
ในการประเมินผลได้เช่นกัน
3. รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ
4. สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประสบความสำเร็จ
1. ปัจจัยเกื้อหนุน
ผู้บริหารระดับสู งต้องเป็นผู้ ริเริ่ม ในการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหน่ วยงาน
และระบบการควบคุ มภายในนั้ นต้ องได้ รับการยอมรับในระดั บปฏิ บั ติ มี การประเมิ นความเสี่ ยงและบริห าร
ความเสี่ ยงอย่ างสม่ำเสมอ มี การจั ดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุ คคลอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม ผู้ ปฏิบั ติ งาน
ทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน
2. ปัจจัยผลักดัน
ปั จ จั ย ที่ เป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายในเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คือ หน่ วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่ากำลั งจะทำอะไร เพื่อให้ สามารถกำหนดทิศทางการทำงาน
และความก้าวหน้าของหน่วยงานได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันที่จะปฏิบัติงานตามระบบ
ที่วางไว้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพิ่มคุณค่าแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบจะต้องลงมือปฏิบัติ
อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
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ประโยชน์ที่ได้จากการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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

1

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1) กลุม่ งานบริหารทั่วไป จัดทำ/ทบทวนคำสั่ง
คณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน

2

3
4

2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป สือ่ สารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน ให้กับบุคลากร
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
3) จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน

4) คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดวางระบบ ดังนี้
4.1) จัดทำ Flow Chart การปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายใน
4.2) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการของการควบคุมภายใน
(ภาคผนวก ก)
4.3) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย)
4.4) จัดทำและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน
(ภาคผนวก ข)
4.5) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
4.6) นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก รายงานผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย)
4.7) ติดตามผลในปีก่อน และรายงานผลการติดตาม (แบบติดตาม
ปค. 5 ส่วนงานย่อย)
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1 วัน
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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) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุ มภายใน เพื่อจัดทำรายงาน
ผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย) 4) จัดทำและประเมิน ผล
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. กลุม่ งานบริหารทั่วไป 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 เพื่อจัดทำรายงานผลการ
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
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

กระบวนการ

1

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

3 ชั่วโมง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1) กลุม่ งานบริหารทั่วไป จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

2

3

2) จัดประชุมคณะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
(ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข กำกับ ติดตาม การประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน ดังนี้
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
ได้ดำเนินการด้วยความถูกต้องเหมาะสม พอเพียง และมี
ความครอบคลุมโดยละเอียดรอบคอบหรือไม่
3.6) ประมวลผลภาพรวมประเมินผลการควบคุมภายใน
3.7) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผรู้ ับผิดชอบงานควบคุมภายใน

1 วัน

7 วัน
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3.2.1 ขอบเขต
เริ่มจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ กำกับ ติดตาม การประเมินผลระบบควบคุมภายใน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ ๕ องค์ประกอบ
17 หลักการ 2) จัดทำแผนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 3) ควบคุม กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุ ม ภายใน และประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน 4) ตรวจสอบและสอบทานการควบคุ ม ภายใน
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) วิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน 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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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการควบคุมภายใน

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 13

ฉบับที่ 1
ของ 14

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. ตัวอย่ างแบบประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน
6. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
7. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบรายงาน ปค. 5 ส่วนงานย่อย)
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
คู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 ปี
กระบวนการควบคุม กระทรวงสาธารณสุข
(ทบทวน)
ภายใน
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
กลุม่ งานบริหารทั่วไป เข้าถึงได้ตลอดเวลา
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
www.stopcorruption.moph.go.th

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก
และบุคคลทั่วไป
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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
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ยกว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง 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
มี ฐานะเป็ นกรม และให้ หมายความรวมถึ งจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์ ก ารของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ด ตั้ งองค์ ก ารของรั ฐบาล กิ จ การของรั ฐ
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 ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับ
ไว้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิ ติ เหตุ หรื อ กรณี อื่ น ใด
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 น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั งรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รั ฐต้ องดํ าเนิ น นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่อหนี้ อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม
และต้ องรั กษาวิ นั ยการเงิ นการคลั งตามที่ บั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด
มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใด ๆ
ของรั ฐที่ มี ผลผู กพั นทรั พย์ สิ นหรื อก่ อให้ เกิ ดภาระทางการเงิ นการคลั งแก่ รั ฐ ต้ องพิ จารณาความคุ้ มค่ า
ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทาง
การคลังของรัฐด้วย
มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้
อย่างเคร่งครัด
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้ จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่ อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้ องพิ จารณาประโยชน์ ที่ รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า และภาระการเงิ น การคลั งที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ รั ฐ รวมถึ งความเสี่ ย งและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ
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คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่ งสร้างความนิ ยมทางการเมื องที่ อาจก่ อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
หมวด ๒
นโยบายการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรั ฐ” ประกอบด้ วย นายกรั ฐมนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง
เป็ นรองประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงการคลั ง เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การงบประมาณ การจั ด เก็ บ รายได้
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพั นเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
(๖) กํ าหนดอั ตราการชดเชยค่ าใช้ จ่ ายหรื อการสู ญเสี ยรายได้ ของหน่ วยงานของรั ฐในการดํ าเนิ น
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๘
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(๗) ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ หรือกฎหมายอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอํ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๒
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย
ให้ คณะกรรมการมี หน้ าที่ จัดทํ าแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ แล้ วเสร็จภายใน
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี
แผนการคลั งระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ าสามปี และอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(๓) สถานะและประมาณการการคลั ง ซึ่ งรวมถึ งประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่ าย
ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
มาตรา ๑๔ เมื่ อคณะกรรมการจั ดทํ าแผนการคลั งระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ แล้ ว
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้นําแผนการคลังระยะ
ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม
นโยบายงบประมาณ เสถี ยรภาพและความยั่ งยื นทางการคลั งของประเทศ ความจําเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ าย
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน สถานะของหนี้สาธารณะ และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
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มาตรา ๑๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า แผนการคลั ง ระยะปานกลางที่ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทํางบประมาณ และ
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย
มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ
เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จ่ายได้
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น
(๔) การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยอิ ส ระของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธรรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนู ญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๕) กรณี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้องเป็ นไปเพื่ อสนั บสนุ นองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนความเหมาะสมและ
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น
(๒) งบประมาณรายจ่ายเกี่ ยวกั บบุ คลากรของรัฐและสวัสดิ การของบุ คลากรของรัฐ ต้ องตั้ งไว้
อย่างพอเพียง
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่ กระทรวงการคลังกู้หรือ
ค้ําประกัน ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก
ที่กระทําได้
(๖) งบประมาณรายจ่ ายงบกลาง รายการเงิ นสํ ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจํ าเป็ น ให้ ตั้ ง
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ
ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้
ให้ แสดงเหตุ ผลความจํ าเป็ นและมาตรการในการแก้ ไขต่ อรั ฐสภาพร้ อมกั บการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย
มาตรา ๒๑ การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระทํ า ได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ลและ
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง
มาตรา ๒๓ ให้ มี การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายแก่ หน่ วยงานของรั ฐสภา ศาลยุ ติ ธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้น
มีอยู่ด้วย
ในกรณี ที่ หน่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ ง เห็ นว่างบประมาณที่ ได้ รับจั ดสรรอาจไม่ เพี ยงพอต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม และให้ สํ านั กงบประมาณเสนอความเห็ น ประกอบการพิ จารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่ ง จั ด ให้ มี ระบบการจั ด ทํ าและการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทํามิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรื อภาระทางการคลั งในอนาคตตามที่ คณะกรรมการกํ าหนด ให้ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
การดํ าเนิ นการนั้ นจั ดทํ าแผนบริ หารจั ดการกิ จกรรม มาตรการ หรื อโครงการ ประมาณการรายจ่ าย
แหล่งเงินที่ ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่ จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมั ติ
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอใน
การขออนุมัตติ ่อคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการ จั ด ทํ ารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนิ นกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม
ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว
ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ให้ ห น่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้ รั บมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ ว่ าการมอบหมายนั้ น จะเกิ ดขึ้ น ก่ อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รั บ ภาระทั้ ง หมดสํ า หรั บ กิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการนั้ น ๆ และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ
มาตรา ๒๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่ งได้ รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดทํ าบั ญชี สํ าหรับ
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป
พร้อมทั้ งเสนอรายงานผลการดํ าเนิ นการตามที่ ได้ รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่ อรัฐมนตรี เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ กระทรวงการคลั งและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องบริหารจั ดการความเสี่ ยงทาง
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
วินัยการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
รายได้
มาตรา ๓๑ รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
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รายได้ แผ่ นดิ น ได้ แก่ เงินทั้ งปวงที่ หน่ วยงานของรั ฐจั ดเก็ บหรื อได้ รั บไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ และ
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ การจัดเก็ บรายได้ แผ่นดิ นที่ เป็ นภาษี อากรจะกระทํ าได้ก็ แต่โดยอาศั ยอํานาจ
ตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษี อากรใด จะกระทํ าได้ ก็ แต่ โดยอาศั ยอํ านาจตามกฎหมาย
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหนึ่งต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย
มาตรา ๓๓ การจั ด เก็ บ ลด และยกเว้ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ เป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มอั น มิ ใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือข้ อบั งคั บ หรือได้ รับชํ าระตามอํ านาจหน้ าที่ หรือสั ญญา หรือได้ รับจาก
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ
นั้นได้ และไม่ต้องนําส่งคลัง
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
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(๒) เงิ นรายรั บของหน่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ นสถานพยาบาล สถานศึ กษา หรื อสถานอื่ นใดที่
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ การกั นเงินรายได้ เพื่ อให้ หน่ วยงานของรั ฐนํ าไปใช้ จ่ ายตามวัตถุ ประสงค์ ของ
หน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้
ส่วนที่ ๒
รายจ่าย
มาตรา ๓๗ หน่ วยงานของรัฐจะก่อหนี้ ผูกพั นหรือจ่ายเงินได้ก็แต่ โดยอาศัยอํานาจที่ มีอยู่
ตามกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
มาตรา ๓๘ ให้ ผู้ มี อํ านาจอนุ มั ติ การจ่ ายเงินมี หน้ าที่ ในการตรวจสอบการใช้ จ่ ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
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มาตรา ๓๙ การเบิ ก เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น การจ่ ายเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การนําเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๐ เงิ น ที่ ข อเบิ ก จากคลั ง ถ้ าไม่ ได้ จ่ ายหรื อ จ่ ายไม่ ห มด ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๔๑ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ านาจสั่ งจ่ า ยเงิ น จากคลั งเป็ น เงิ น ทดรองราชการ เพื่ อ ให้
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ
ตามข้ อผู กพั นในการกู้ เงินจากต่ างประเทศ หรือเป็ นกรณี จํ าเป็ นเร่งด่ วนที่ ไม่ สามารถรอการเบิ กเงินจาก
งบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น
ในโอกาสแรกที่กระทําได้
มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย
ส่วนที่ ๓
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
มาตรา ๔๔ การบริหารจั ดการทรัพย์สิ นที่ อยู่ ในความครอบครองหรือการกํ ากั บดู แลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน ความคุ้ มค่ า และความประหยั ด ซึ่ งต้ องกระทํ าด้ วยความรอบคอบ ระมั ดระวั ง และ
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ ตกเป็ นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้ วยเหตุ ใด ๆ
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้
มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้ เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย
มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย
มาตรา ๔๘ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ส่วนที่ ๔
การก่อหนี้และการบริหารหนี้
มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่ วยงานของรั ฐ โดยต้ อ งกระทํ าด้ วยความรอบคอบ และคํ านึ งถึ งความคุ้ มค่ า
ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้
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มาตรา ๕๐ ให้ ค ณะกรรมการประกาศกํ าหนดสั ด ส่ ว นดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบใน
การบริหารหนี้สาธารณะ
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล
และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ
เมื่ อ มี ก ารกํ าหนดสั ด ส่ วนตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานสั ด ส่ วนดั งกล่ าวให้
คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย
มาตรา ๕๑ ให้ กระทรวงการคลั งรายงานสั ดส่ วนหนี้ ตามมาตรา ๕๐ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งต่ อ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน
ในกรณี ที่การบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา ๕๐
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๕๒ การกู้ เงินของรั ฐบาล และการค้ํ าประกั นการชํ าระหนี้ ของหน่ วยงานของรั ฐ
โดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะค้ําประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บั ญญั ติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้ สาธารณะ ให้ กระทรวงการคลังกระทํ าได้ ก็แต่ โดยอาศั ยอํานาจตามกฎหมายที่ ตราขึ้นเป็ นการเฉพาะ
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และเฉพาะกรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องดํ าเนิ นการโดยเร่งด่ วนและอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อแก้ ไขปั ญหาวิกฤติ
ของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน
กฎหมายที่ ตราขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องระบุ วั ตถุ ประสงค์ ของการกู้ เงิน ระยะเวลาในการกู้ เงิ น
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น
เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๔ การเบิ กจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๓
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด
มาตรา ๕๕ การกู้ เงินเพื่ อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณหรือเมื่ อมี รายจ่ ายสู งกว่ารายได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ
เงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย
เมื่ อปรากฏว่าในระหว่างปี งบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือ
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๕๖ การกู้ เงิ น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ ห าร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และต้องใช้
เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ ายได้ โดยต้ องมี การกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ของการใช้ จ่ ายเงิ น หน่ วยงานของรั ฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ แผนงานหรือโครงการ และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการนั้นด้วย
มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว
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มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามีเงินเหลือหรือ
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้นําส่งคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น หรือไม่มี
การดํ าเนิ นการ หรือไม่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้ นอี ก ให้ กระทรวง
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น
มาตรา ๖๐ ก่ อ นเริ่ ม ปี งบประมาณใด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า แผนการกู้ เงิ น และ
การบริหารหนี้ เงินกู้ ที่ จะกระทํ าในปี งบประมาณนั้ น ส่งให้ กระทรวงการคลัง และเมื่ อได้ มี การกู้เงินแล้ ว
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
ส่วนที่ ๕
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบั ติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง
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โดยมิ ชั กช้ า ทั้ งนี้ การนํ าเงิ น ส่ งคลั งให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น
โดยต้ องมี วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั้ งที่ ชั ดเจนและเป็ นกรณี ที่ เป็ นกิ จกรรมที่ หน่ วยงานของรั ฐต้ องปฏิ บั ติ
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว
การขอจั ด ตั้ ง การบริ ห าร การประเมิ น ผล การรวมหรื อ ยุ บ เลิ ก ทุ น หมุ น เวี ย น ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๖
การคลังท้องถิ่น
มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ในกรณี ที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งไม่ สามารถจั ดเก็ บรายได้ ให้ เพี ยงพอกั บการดํ าเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม
ไปพลางก่อน
มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ อ งทํ าอย่ างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยต้ อ งพิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์
ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิ จารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้
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ในปี งบประมาณนั้ น โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ การก่ อหนี้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตามอํ านาจที่ มี อยู่ ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการจั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น ถ้ าเป็ นการกู้ เงินหรือการออกพั นธบั ตร ให้ อยู่ ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะด้วย
การกู้ เงิ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นการกู้ เงิ น จากต่ างประเทศหรื อ กู้ เป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย
หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
ในกรณี หน่วยงานของรัฐที่ เป็นทุ นหมุนเวียน ให้ จัดทําบั ญชีและรายงานการเงินตามที่ กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
มาตรา ๖๙ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ผู้ ทํ า บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณ ฑ์ และคุ ณ สมบั ติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้ หน่ วยงานของรัฐจั ดทํ ารายงานการเงินประจํ าปี งบประมาณซึ่ งอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๑ ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ สํ านั ก งานการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ชอบตรวจสอบรายงานการเงิ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง ให้ ต ามมาตรา ๗๐ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ส่ งรายงานการเงิ น ประจํ า ปี พ ร้ อ มกั บ รายงานผล
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวง
เจ้ า สั งกั ด เว้ น แต่ ก รณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ย การ ให้ นํ า ส่ ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลั ง และสํ านั กงบประมาณ และเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ด้ วย ทั้ งนี้ ภายในสามสิ บวันนั บแต่ วันที่ ได้ รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํ านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๗๔ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ า รายงานการรั บ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๕ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ ารายงานการเงิ น แผ่ น ดิ น ประจํ าปี งบประมาณ
ซึ่งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดํ าเนิ นงานทางการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๖ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ ารายงานสถานะหนี้ สาธารณะ หนี้ ภาครั ฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งประกอบด้ วย ข้ อมู ลจากรายงาน
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
เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
รายงานการเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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มาตรา ๗๘ ภายในเดื อนมี นาคมของทุ กปี ให้ กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
เมื่ อ กระทรวงการคลั งได้ จั ด ทํ ารายงานความเสี่ ยงทางการคลั งประจํ าปี แ ล้ ว ให้ นํ าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗๙ ให้ ห น่ วยงานของรั ฐจั ดให้ มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและ
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 บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ไม่ ใช้บั งคับกับกฎหมายที่ กําหนดเกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษี อากรหรือค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มขึ้นจากที่ กําหนดไว้
ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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มาตรา ๘๓ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๐ (๔) ไม่ ใช้ บั งคั บกั บการตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี สํ าหรับบรรดาภาระทางการเงินที่ มี กฎหมายบั ญญั ติ ให้ ส่ งเงินเข้ าสมทบหรือชดเชยเพื่ อการใด ๆ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภาครั ฐและนโยบายการบั ญ ชี ภาครั ฐที่ กํ าหนดไว้ ในมาตรา ๖๘ ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้ กระทรวงการคลั งดํ าเนิ นการจัดให้ มี รายงานการเงินตามมาตรา ๗๗ (๓)
และ (๔) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ บรรดากฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ ออกไว้ โดยอาศั ยอํ านาจ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ งต้ องดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จเพื่ อให้ มี ผลใช้ บั งคั บภายในหนึ่ งปี นั บแต่ วั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในระหว่ างที่ ยั งมิ ได้ มี การกํ าหนดหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ทํ าบั ญ ชี
ตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้
ใช้ บั งคั บทํ าหน้ าที่ ต่ อ ไปได้ ทั้ งนี้ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ าหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ทํ าบั ญ ชี
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่ น คงอย่ างยั่ งยื น ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน การคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดั งกล่ าวอย่ างน้ อยต้อ ง
มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลัง
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤษภาคม 2562
หัวข้อ: พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

สุวรรณา โมราทอง
(นางสาวสุวรรณา โมราทอง)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รุ่งนิภา อมาตยคง
(นางรุ่งนิภา อมาตยคง)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ (หัวหน้า)
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
สุรเชษฐ์ คาบุญมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

2

ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
แบบประเมิน องค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือสำหรับการบริห ารการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจ ารณาตัดสินได้ว่า 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” แต่จะสรุปรวมว่าหน่ว ยงานให้
ความสำคัญ หรือปฏิบั ติอย่ างไรในเรื่องนั้ น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ล ะ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่ ว นที่ ว่ า งตอนท้ า ยของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบการควบคุ ม ภายใน
ใช้สำหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ
และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม
ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมิน
ควรใช้วิจารณญาณว่า
1. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับ เหตุการณ์ต่างๆ ใน
องค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน
2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร
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จุดที่ควรประเมิน
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
การควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุม
ที่ดี หรือไม่
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
▪ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร
รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล
ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
▪ มี ทั ศนคติ ที่ เ ห มาะสมต่ อ การรายงานท างการเงิ น
งบประมาณ และการดำเนินงาน
▪ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ
▪ มี ทั ศ นคติ ที่ เหมาะสมในการจั ด การความเสี่ ย งจากการ
วิเคราะห์ ความเสี่ ย งที่เกี่ย วข้ องอย่างรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง
▪ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(Performance - Based Management)
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
▪ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์
อักษร และเวีย นให้ พ นั กงานทุ กคนลงนามรับ ทราบเป็ น
ครั้งคราว
▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
▪ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ
▪ ฝ่ ายบริ ห ารกำหนดเป้ าหมายการดำเนิ นงานที่ เป็น ไปได้
และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้
บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้
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▪ ฝ่ายบริห ารกำหนดสิ่ งจูงใจที่ยุติธ รรมและจำเป็ นเพื่ อให้
มั่ น ใจว่ า พนั ก งานจะมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ แ ละถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
จริยธรรม
▪ ฝ่ายบริห ารดำเนิ น การโดยเร่งด่วนเมื่อมีสั ญ ญาณแจ้งว่า
อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงาน
เกิดขึ้น
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
▪ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ
▪ มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ
ตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน
▪ มีการระบุ และแจ้ งให้ พนั กงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ
และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน
▪ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม
▪ การประเมินผลการปฏิบั ติงานพิจารณาจากการประเมิน
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่ วนพนั กงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่ วนที่
ต้องมีการปรับปรุง
1.4 โครงสร้างองค์กร
▪ มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับ ขนาดและลั กษณะการดำเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ
▪ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็ นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่
จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
▪ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้
พนักงานทุกคนทราบ
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
▪ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบ
▪ ผู้บ ริห ารมีวิธีการที่มี ป ระสิ ทธิภ าพในการติดตามผลการ
ดำเนินงานที่มอบหมาย
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1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
▪ มี ก ารกำหนดมาตรฐานหรื อ ข้ อ กำหนดในการว่ า จ้ า ง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
▪ มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึก อบรม
พนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
▪ การเลื่ อนตำแหน่ งและอัตราเงินเดื อน และการโยกย้า ย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
▪ การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของพนักงานได้ พิจารณา
รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
▪ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
▪ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมิน ผลภาคราชการ และมีก ารกำกับ ดู แล การ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
▪ มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ
1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน …………………………
ตำแหน่ง ………………………………
วันที่ ............../................/......................

ความเห็น / คำอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
2. การประเมินความเสี่ยง
ก่ อ นการประเมิ น ความเสี่ ย งจะต้ อ งสร้ า งความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ทั้ ง ใน ร ะ ดั บ ห น่ ว ย รั บ ต ร ว จ
และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)
วัตถุป ระสงค์ของการประเมิน องค์ป ระกอบการควบคุมภายในนี้
เพื่อทราบกระบวนการระบุ ความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหาร
ความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
▪ มีการกำหนดวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
▪ มีการเผยแพร่แ ละชี้แจงให้ บุ ค ลากรทุ กระดับ ทราบและ
เข้าใจตรงกัน
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
▪ มี ก ารกำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการดำเนิ น งานในระดั บ
กิ จ กรรม และวั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้
▪ บุ คลากรทุกคนที่เกี่ย วข้องมีส่ วนร่ว มในการกำหนดและ
ให้การยอมรับ
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
▪ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ส่ ว นร่ ว มในการระบุ แ ละประเมิ น
ความเสี่ยง
▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ความเห็น / คำอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
▪ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของ
ความเสี่ยง
▪ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ระดั บ ความสำคั ญ หรื อ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
▪ มี ก ารวิเคราะห์ ส าเหตุ ข องความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และ
กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
▪ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
▪ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสี่ยง
▪ มีการติดตามผลการปฏิ บั ติตามวิธีการควบคุมที่ กำหนด
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ชื่อผู้ประเมิน …………………………
ตำแหน่ง ………………………………
วันที่ ............../................/......................

ความเห็น / คำอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
3. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควร
พิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพี ยงพอ และมี
ประสิทธิผลหรือไม่
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุม
3.3 มี ก ารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ แ ละวงเงิ น อนุ มั ติ ข อง
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
3.4 มีม าตรการป้ อ งกั น และดูแ ลรั ก ษาทรัพ ย์สิ น อย่ างรัดกุ ม และ
เพียงพอ
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนใน
เรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน …………………………
ตำแหน่ง ………………………………
วันที่ ............../................/.....................

ความเห็น / คำอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดำเนินการเกี่ย วกับ การควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่
เกี่ย วข้อ งและเชื่ อถื อได้ ผู้ ป ระเมิ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารต่อความต้อ งการของผู้ ใช้ และการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4.1 จั ด ให้ มี ร ะบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรั บ การ
บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน
แล ะก ารป ฏิ บั ติ ต าม กฎ ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ แ ล ะม ติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4.3 มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล /เอกสารประกอบการจ่ า ยเงิน และการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
4.4 มีก ารรายงานข้ อมู ล ที่ จ ำเป็ น ทั้ งจากภายในและภายนอกให้
ผู้บริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอย่ างชัดเจนให้ พนั กงานทุ กคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข
4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้ พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร
4.8 มี ก ารรั บ ฟั ง และพิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากภายนอก อาทิ
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน

ความเห็น / คำอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
4.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน …………………………
ตำแหน่ง ………………………………
วันที่ ............../................/......................

ความเห็น / คำอธิบาย
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จุดที่ควรประเมิน
5. การติดตามประเมินผล
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมิน ผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงาน
ให้ ผู้กำกับดูแลทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
5.2 กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน มีการดำเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกำหนดให้ มีการติ ดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5.4 มี ก ารติ ด ตามและตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบการ
ควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุม ด้วยตนเอง
และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่ อผู้กำกับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มี ก ารติ ด ตามผลการแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ พ บจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที
ในกรณี ที่ มี การทุจ ริต หรือ สงสั ย ว่ามีก ารทุ จริต มีก ารไม่
ปฏิบั ติตามกฎ ระเบีย บ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยสำคัญ

คำอธิบาย/คำตอบ
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จุดที่ควรประเมิน
5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
ชื่อผู้ประเมิน ………………………….….
ตำแหน่ง ……………………………………
วันที่ ............../................/..............

คำอธิบาย/คำตอบ

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
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ชื่อผูร้ ายงาน........... .................. ...........................................
(ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ/หัวหน้าส่วนงานย่อย)
ตำแหน่ง....................................... .................. .....................
วันที.่ .. ......................./......... ......................../.... ................
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในและคำแนะนำการใช้แบบสอบถาม
...........................................

วัตถุประสงค์
แบบสอบถามการควบคุมภายในนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่ อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการ
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 ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับคำถาม
2. คำตอบว่า “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง มิได้ปฏิบัติตามคำถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการ
ควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอื่นทดแทนหรือไม่
จากคำตอบที่ ไ ด้ รั บ ผู้ ส อบทานหรื อ ผู้ ป ระเมิ น ควรสั ง เกตการณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง
การวิเคราะห์เอกสารหลักฐาน หรือคำตอบของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ถามและเชื่ อถือได้ เพื่อสรุปคำตอบ
และอธิบ ายวิธีป ฏิบั ติ ในแต่ ล ะข้อ ของคำถามในช่อง “คำอธิ บ าย/คำตอบ” เพื่ อ ให้ ได้ ข้อ มูล ที่ ถูก ต้อ ง
ที่จะนำมาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
3. จากข้อมูลในช่อง “คำอธิบาย/คำตอบ” จะนำมาพิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านและแต่ละเรื่องในด้านนั้นๆ
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร
ผู้ ที่ จ ะตอบแบบสอบถามด้ า นนี้ ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ านการบริ ห ารของ
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
1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์หลัก
▪ หน่วยรับตรวจมีการกำหนดภารกิจเป็นลายลักษณ์
อักษร
▪ ภารกิจที่กำหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และเข้าใจ
ง่าย สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ขององค์ ก รที่ ก ำกั บ ดู แ ล
(อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จั งหวั ด ) เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่
▪ มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคน
ทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่
▪ ฝ่ายบริหารมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่
▪ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และสามารถวั ด ผลสำเร็ จ ได้
หรือไม่
▪ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารดำเนิ น งานมี ก ารแบ่ ง ออกเป็ น
วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อย
หรือไม่
▪ มีการกำหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงานที่
ปฏิ บั ติ ว่ า จะช่ ว ยให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ดำเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่
1.2 การวางแผน
▪ ฝ่ า ยบริ ห ารมี ก ารจั ด ทำแผนเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนด
หรือไม่
▪ แผนที่ จัด ทำมี ก ารกำหนดวัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย
วิ ธี ก ารดำเนิ น งาน งบประมาณ อั ตรากำลั งและ
ระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่

มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ
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คำถาม
▪ มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม
แผนทราบหรือไม่
▪ มี ก ารมอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่

1.3 การติดตามผล
▪ มี ก ารป ระเมิ น ค วาม คื บ ห น้ าขอ งก ารบ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารดำเนิ น งานขององค์ ก ร เป็ น ครั้ ง
คราวหรือไม่ อย่างไร
▪ การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบ เทียบผล
การใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุของความ
แตกต่ างของจำนวนเงิ นที่ ใช้ จ่ ายจริ งกั บงบประมาณ
หรือไม่
▪ การประเมิ น ความคื บ หน้ า มี ก ารดำเนิ น การใน
ช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่
▪ มีก ารแจ้ งผลการประเมิ น ให้ บุ ค ลากรที่ รับ ผิด ชอบ
ทราบและแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานหรือไม่
▪ บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวนหรือ
ปรั บ ปรุ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารดำเนิ น งานแผนและ
กระบวนการดำเนินงานหรือไม่
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
▪ กระบวนการปฏิ บั ติงานที่ ส ำคั ญ ในการดำเนิ น งาน
ตามภารกิจได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยฝ่าย
บริหารหรือไม่
▪ ฝ่ ายบริ หารมี การติ ดตามผลเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ผลของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่

มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ
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คำถาม
▪ ในช่ ว ง 2 - 3 ปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์
(Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์
และเป้าหมายที่กำหนด หรือไม่
▪ ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผลของ
การดำเนิ นงานได้มีการนำไปปฏิบัติและจัดทำเป็ น
เอกสารในรูป แบบที่ สามารถแก้ ไขปรั บ ปรุงได้ ง่า ย
และเป็นปัจจุบันหรือไม่
2.2 ประสิทธิภาพ
▪ มี ก ารคำนวณและเปรี ย บเที ย บต้ น ทุ น ของการ
ดำเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่
▪ มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กร
อื่นที่มีลักษณะการดำเนินงานเช่นเดียวกัน หรือไม่
▪ ข้อเสนอแนะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อเหตุการณ์
และมีการดำเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่
3. การใช้ทรัพยากร

3.1 การจัดสรรทรัพยากร
▪ ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับ
กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดหรือไม่
▪ ทรัพยากรที่ มีการใช้ป ระโยชน์น้ อยได้รับ การแก้ไ ข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่
▪ มี ก ารจั ด ลำดั บ ความสำคั ญ ของวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ดำเนินงานหรือไม่
▪ การจั ด สรรทรั พ ยากรได้ ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ างสม่ ำเสมอ
เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุด ในด้านประสิทธิผลกับ
ประสิทธิภาพหรือไม่

มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ
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คำถาม
3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
▪ คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง ของตำแหน่งที่สำคัญ มี
การกำหนดหน้ า ที่ ไว้ชั ด เจนและปฏิ บั ติ งานตามที่
กำหนดหรือไม่
▪ มี คู่ มื อแสดงการใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อระบ บ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่
▪ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
แต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงานหรือไม่
▪ กรณี ก ารดำเนิ น งานต่ ำ กว่า ระดั บ ที่ ก ำหนด มี ก าร
ปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสม เพื่ อ ปรั บ ปรุ งการดำเนิ น งาน
หรือไม่
▪ บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดว่า
จะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่กำหนดหรือสูงกว่าหรือไม่
▪ มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอสำหรับบุคลากรในการ
ฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
หรือไม่
▪ มี แ ผนการจู ง ใจให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาทั ก ษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม่
4. สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
▪ มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน
ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่
▪ มีก ารกำหนดวิธีการปฏิบั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
▪ มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่

มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ
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คำถาม

มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ คำอธิบาย / คำตอบ

4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน
▪ มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ
ต่อการดำเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ (เช่น
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า น
เทคโนโลยี และการออกกฎระเบียบใหม่ๆ)
▪ มี ก ารติ ด ตามผลและวางแผนป้ อ งกั น หรื อ ลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือไม่

สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร
...........(จากข้อ 1 - 4 มีการควบคุมที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การดำเนินงานด้านการบริหารเป็นไปตาม
ภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่).......
ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………
ตำแหน่ง ……………………………….……………
วันที.่ ................../......... ……............/... …….............
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 2 ด้านการเงิน
แบบสอบถามนี้ จ ะช่ ว ยให้ ท ราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล การเงิ น
และรายงานการเงิ น ผู้ ที่ ส ามารถตอบแบบสอบถามชุ ด ที่ 2 ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง
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
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3.2 รายงานการเงิน
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการเงิน
คำถาม
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1.1 การรับเงิน
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง
ลักษณะงานต่อไปนี้
– การอนุมัติการรับเงินสด
– การเก็บรักษาเงินสด
– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
▪ มี การกำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ในการรั บส่ งเงิ น
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่
▪ การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วน
และถูกต้องหรือไม่
▪ การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการ
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุชื่อผู้จ่ายเงิน
และจำนวนเงิ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจ่ า ย
หรือไม่
▪ มีการกำหนดข้อห้ามมิให้นำเช็คที่รับไปขึ้นเงินสด
หรือไม่
▪ มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสดกับ
รับเป็นเช็คหรือไม่
▪ มีการกำหนดให้ผู้ชำระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่าย
ในนามหน่ วยรั บตรวจและขี ดคร่ อมเช็ คหรื อไม่
อย่างไร
▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเช็ค
ก่อนรับหรือไม่
▪ เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้รับ
เงินนั้นหรือไม่
▪ มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินทุก
ครั้งหรือไม่

มี /
ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ
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คำถาม
▪ ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขกำกับเล่ม
และใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่
▪ มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่
▪ มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับ
เงินหรือไม่
▪ มีก ารตรวจสอบจำนวนเงิน ที่ รับ กับ หลั กฐาน
การรับและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวัน
หรือไม่
1.2 การเบิกจ่ายเงิน
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า
หนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้
– การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร
– การเก็บรักษาเงินสด
– การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
– การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
▪ มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับ การอนุมัติเบิ ก
จ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่
▪ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น มี ใ บสำคั ญ หรื อ เอกสาร
หลักฐานประกอบที่ มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง
หรือไม่
▪ มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ ใน
บัญชีกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่
▪ มีการกำหนดวงเงินและผู้มีอำนาจอนุ มัติการ
จ่ายเงินหรือไม่
▪ มี ม าตรการป้ อ งกั น และเก็ บ รั ก ษาสมุ ด เช็ ค
ธนาคาร ที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางชื่อผู้มีอำนาจ
ลงนามหรือไม่
▪ มี ก ารกำหนดให้ ผู้ มี อ ำนาจมากกว่ า หนึ่ งคน
ร่วมกันลงนามในเช็คที่สั่งจ่ายหรือไม่
▪ มี การตรวจสอบเอกสารหลั กฐานประกอบการ
เบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่

มี /
ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ
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▪ เช็คที่ลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มิใช่
เป็ น ผู้ จั ด เตรี ย มเช็ ค เพื่ อ ชำระให้ แ ก่ เจ้ า หนี้
หรือไม่
▪ มีการกำหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่าน
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
▪ มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ชำระเงิน
แล้ว” ไว้ในใบสำคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย
ที่ชำระเงินแล้วหรือไม่
1.3 เงินสดในมือ
▪ มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่
▪ มีก ารนำเงิน สดที่ ได้ รับ ฝากธนาคารภายใน
วันที่ได้รับเงิน หรือ วันทำการถัดไปหรือไม่
▪ การเปิ ด บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารเป็ น ไปตาม
ระเบียบที่กำหนดและได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการหรือไม่
▪ บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับ
ตรวจหรือไม่
▪ มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่
1.4 การนำเงินส่งคลัง
▪ มีการนำเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและ
ภายในระยะเวลาตามที่ ก ฎหมายกำหนด
หรือไม่
▪ การนำเงิน ส่งคลั งมี การสอบยั นความถูก ต้อ ง
ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับหรือไม่
1.5 การบันทึกบัญชี
▪ มีการบันทึกเงินที่ได้ รับในบัญ ชีเงินสดภายใน
วันที่ได้รับเงินนั้น หรือวันทำการถัดไปหรือไม่
▪ มีการบันทึกเงินที่นำฝากธนาคารในบัญ ชีเงิน
ฝากธนาคารภายในวันที่นำฝากหรือไม่

มี /
ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ
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คำอธิบาย / คำตอบ

▪ มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
หรือไม่
▪ มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือมี
บัญ ชีเงินฝากธนาคารภายในวั นที่ จ่ายเงินนั้ น
หรือไม่
▪ มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี เงิ น ฝากคลั ง ทั น ที ที่ มี ก าร
นำส่งคลังหรือไม่
1.6 เงินทดรอง
▪ การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็ นไปตาม
ระเบียบที่กำหนดหรือไม่
▪ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรอง
ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
▪ การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงหรือไม่
▪ มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครัง้ คราว
หรือไม่
▪ มี ก ารกระทบยอดเงิ น ทดรองทุ ก สิ้ น เดื อ น
หรือไม่
▪ มี ก ารติ ด ตามผลเพื่ อ ค้ น หาและดำเนิ น การ
ยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่

สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
...........(จากข้อ 1.1 - 1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการรับจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินทดรองเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบที่กำหนด บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและสม่ำเสมอหรือไม่)..................

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………
ตำแหน่ง ……………………………….……………
วันที.่ ................../......... ……............/... …….............
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คำถาม
2. ทรัพย์สิน
2.1 ความเหมาะสมของการใช้
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี
หน้ าที่ รั บผิ ดชอบมากกว่ าหนึ่ งลั กษณะงาน
ต่อไปนี้
– การอนุมัติซื้อ โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สิน
– การใช้ทรัพย์สิน
– การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน
– การแก้ ไ ขและกระทบยอดคงเหลื อ ของ
ทรัพย์สิน
▪ การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบ
ที่กำหนดหรือไม่
▪ มี ก ารกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้
ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
▪ การใช้ทรัพย์สินที่มีความสำคัญหรือมูลค่าสูง
ได้ มี ก ารกำหนดให้ เฉพาะผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
เท่านั้นที่จะใช้ได้
▪ มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้
ทรัพย์สินหรือไม่
2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน
▪ มี ก ารกำหนดมาตรการป้ อ งกั น และรั ก ษา
ทรัพย์สินที่สำคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหาย
หรือเสียหายหรือไม่
▪ มี ก ารติ ด หรื อ เขี ย นหมายเลขรหั ส หรื อ
หมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการ
หรือไม่
▪ มี ก ารมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
รักษาทรัพย์สินหรือไม่
▪ มีการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่
กำหนดหรือไม่
▪ มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่

มี / ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ
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มี / ใช่
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คำอธิบาย / คำตอบ

2.3 การบัญชีทรัพย์สิน
▪ บั ญ ชีห รือทะเบี ย นทรัพ ย์สิ น มี รายละเอี ย ด
หมายเลข รหั ส รายการ สถานที่ ใ ช้ หรื อ
สถานที่เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่
▪ มีการตรวจนับทรัพย์สินประจำปีหรือไม่
▪ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน
เปรี ย บเที ย บยอดจากการตรวจนั บ กั บ
ทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่
สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน
...........(จากข้อ 2.1- 2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน และได้รับการ
ดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่).......................

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………
ตำแหน่ง ……………………………….……………
วันที.่ ................../......... ……............/... …….............
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3. รายงานการเงิน
3.1 ข้อมูลการเงิน
▪ บั ญ ชี แ ยกประเภทมี ก ารบั น ทึ ก รายการ
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
▪ สามารถติ ด ตามตรวจสอบรายการจาก
เอกสารประกอบรายการ หรื อ เอกสาร
เบื้องต้นไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่
▪ มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือ
บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เภ ท มี บั ญ ชี ย่ อ ย ห รื อ
รายละเอียดประกอบหรือไม่
▪ นโยบายการบัญ ชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่
▪ มี ก ารสอบทานหรื อ ตรวจสอบการบั น ทึ ก
บัญชีเป็นครั้งคราวหรือไม่
▪ มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่
การเงินและการบัญชีหรือไม่
3.2 รายงานการเงิน
▪ รายงานทางการเงินจัดทำขึ้น ตามระยะเวลา
ที่กำหนดหรือไม่
▪ มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงาน
ทางการเงินโดยผู้มีอำนาจหรือไม่
▪ มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน
เป็นครั้งคราวหรือไม่
สรุป : การควบคุมรายงานการเงิน
...................(จากข้อ 3.1 และ 3.2 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินที่จัดทำมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีประโยชน์หรือไม่)..........................

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………
ตำแหน่ง ……………………………….……………
วันที.่ ................../......... ……............/... …….............

17

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 3 ด้านการผลิต
แบบสอบถามนี้ จ ะช่วยให้ ท ราบถึงกระบวนการแปรสภาพปั จจัยการผลิ ต ให้ เป็ นสิ นค้ า
มาตรฐานตามที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ถึงมือลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด ผู้ที่สามารถตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิตที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการผลิตและการบริหารคลังสินค้า
แบบสอบถามด้านการผลิต ประกอบด้วย
1. การวางแผนการผลิต
2. การดำเนินการผลิต
3. การบริหารคลังสินค้า
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการผลิต
คำถาม
1. การวางแผนการผลิต
▪ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย
หรือไม่
▪ มี ก ารกำห นดมาตรฐานต่ า งๆ ขึ้ น ใช้ เช่ น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปริมาณการใช้วัตถุดิบ
หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต หรือไม่
▪ การประมาณการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ สอดคล้อง
กับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่
▪ การจั ด อั ต รากำลั งสอดคล้ อ งกั บ แผนการผลิ ต
และลักษณะการปฏิบัติงาน
2. การดำเนินการผลิต
▪ มีการกำหนดอำนาจในการสั่งผลิตหรือไม่
▪ มี ก ารจั ด ทำใบเบิ ก วั ส ดุ ซึ่ งมี ก ารอนุ มั ติ ถู ก ต้ อ ง
และตรงกั บรายการผลิตเพื่ อเป็น หลักฐานและ
ข้อมูลในการบันทึกต้นทุนการผลิตหรือไม่
▪ มีการจัดทำรายงานผลแตกต่ างระหว่างต้น ทุ น
ที่เกิดขึ้นจริง กับต้นทุนการผลิตหรือไม่
▪ มีการกำหนดมาตรฐานของสินค้า และตรวจสอบ
กับการผลิตจริงอย่างสม่ำเสมอหรือไม่
▪ มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐาน
ก่อนรับผลผลิตหรือไม่
▪ มีการจัดทำรายงานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อม
การวิเคราะห์สาเหตุ
▪ มีก ารบริห ารวัส ดุ ค งคลัง เช่ น วัต ถุ ดิ บ อะไหล่
และวัสดุอื่น ให้มีปริมาณพอเหมาะอยู่เสมอด้วย
วิธีการที่เหมาะสม

มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ
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คำถาม

มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ

3. การบริหารคลังสินค้า
▪ มี ก ารแบ่ งแยกหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบกั น
อย่างชัดเจนระหว่างการรับสิน ค้า การส่งสินค้า
การผลิต และการบันทึกบัญชี
▪ การรับจ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากคลัง มีเอกสาร
การอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ ทุกครั้งหรือไม่
▪ มี น โยบายการตรวจนั บ สิ น ค้ า คงเหลื อ อยู่ เป็ น
ประจำและสม่ำเสมอ
▪ มีการทำรายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลที่ได้
จากการตรวจนั บ กั บบั ญ ชีคุ ม สิน ค้ า และมี ก าร
อนุมัติโดยผู้รับผิดชอบการปรับปรุงบัญชี
▪ มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่เคลื่อนไหว
สินค้าที่ล้าสมัยและสินค้าขาดบัญชี
▪ มีก ารจั ดทำประกัน ภั ยให้ ค รอบคลุ มมู ลค่ าของ
สินค้าที่อยู่ในคลัง

สรุป : การควบคุมด้านการผลิต
.............(จากข้อ 1 – 3 มีการควบคุม เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าการผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เป็นไปด้วยความประหยัด หรือไม่) ................

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………
ตำแหน่ง ……………………………….……………
วันที.่ ................../......... ……............/... …….............
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 4 ด้านอื่นๆ
แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหารซึ่ง
คุ้นเคยเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ระบบสารสนเทศและการบริหารพัสดุของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปคำตอบจะต้อง
มาจากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้
แบบสอบถามด้านอื่นๆ 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 เรื่องทั่วไป
3.2 การกำหนดความต้องการ
3.3 การจัดหา
3.4 การตรวจรับและการชำระเงิน
3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย
3.6 การบำรุงรักษา
3.7 การจำหน่ายพัสดุ
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ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านอื่น ๆ
คำถาม
1. การบริหารบุคลากร
1.1 การสรรหา
▪ ฝ่ าย บ ริ ห ารมี ก ารกำห น ด ทั กษ ะแ ล ะ
ความสามารถที่ จ ำเป็ น ของตำแหน่ ง งาน
สำคัญไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
▪ การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง มี
การทดสอบทักษะและความสามารถตามที่
กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงานหรือไม่
▪ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล อย่ า งทั่ ว ถึ งในการรั บ
สมัครบุคลากรหรือไม่
▪ มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให้ได้
บุ ค ลากรที่ เหมาะสมกั บ ตำแหน่ งงานที่ สุ ด
หรือไม่
1.2 ค่าตอบแทน
▪ มี การจั ด ท ำแ น วท างก ารป ฏิ บั ติ เรื่ อ ง
ค่าตอบแทนหรือไม่
▪ มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและ
มีหัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม่
▪ การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ
▪ มี ก ารกำหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
บุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่
▪ การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ เกี่ ย วกั บ การ
มอบหมายงานมีก ารจั ดทำเป็ น ลายลั กษณ์
อักษรหรือไม่
▪ หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่สำคัญมีการอนุมัติ
โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุด
หรือไม่

มี / ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ

22

คำถาม

มี / ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ

1.4 การฝึกอบรม
▪ มีการพิ จารณาความต้ องการฝึกอบรมของ
บุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะหรือไม่
▪ มีการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรเครื่องมือ
และการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือไม่
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร
▪ มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่
▪ มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
กำหนดเป็ น ครั้ งคราว และจั ด ทำเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่
▪ มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผล
การปฏิ บั ติ งานสู งกว่ า มาตรฐานที่ ก ำหนด
หรือไม่
▪ มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ำ
กว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
1.6 การสื่อสาร
▪ มี การสื่ อสารข้อ มู ล คำสั่ งให้ บุ ค ลากรระดั บ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่
▪ มีการกำหนดวิธีการสื่อสารเพื่ อให้บุคลากร
สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะนำให้กับ
ฝ่ายบริหารได้หรือไม่
▪ มีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารติด ตามผลและ
ตอบข้อเรียกร้องและข้อแนะนำของบุคลากร
หรือไม่

สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร
....................(จากข้อ 1.1 - 1.6 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานหรือไม่)...............
ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………
ตำแหน่ง ……………………………….……………
วันที.่ ................../......... ……............/... …….............
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คำถาม
2. ระบบสารสนเทศ
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
▪ มีการกำหนดนโยบายการนำคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการดำเนินงานหรือไม่
▪ มีการกำหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อย
ในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่
▪ ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
▪ มี ข้ อ แนะนำหรื อ ให้ ก ารฝึ ก อบรมการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่
▪ เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย
หรือทำงานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมี
การแก้ไขได้ทันทีหรือไม่
▪ มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิ ว เตอร์ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
▪ การจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ มี ก าร
ประสานและวางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่นใจว่าในระยะยาวคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะ
เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์อื่นหรือไม่
2.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ
▪ มี ก ารกำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ รับ ผิ ด ชอบ
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
▪ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เ ท่ า นั้ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
แฟ้มข้อมูลและโปรแกรม
▪ แฟ้ ม ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ำคั ญ มี ก าร
กำหนดให้ จัด ทำแฟ้ม สำรองและเก็บ รัก ษา
หรือไม่
▪ มี น โยบายควบคุ ม ความเสี่ ย งจากการใช้
อินเตอร์เน็ต หรือไม่

มี / ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ
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มี / ใช่

ไม่มี / ไม่ใช่

คำอธิบาย / คำตอบ

2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ
▪ มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่ ประมวล
จากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่
▪ ผู้ใช้ มีการสำรวจประโยชน์ของสารสนเทศที่
ได้รับเป็นครั้งคราวหรือไม่
▪ มีการแจ้ งให้ ผู้ใช้ ทราบเกี่ ยวกั บประสิทธิภาพ
ใหม่ๆ ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
หรือไม่

สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ
...............(จากข้อ 2.1 - 2.3 มีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบสารสนเทศจะช่วยให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่)................................

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………
ตำแหน่ง ……………………………….……………
วันที.่ ................../......... ……............/... …….............
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3. การบริหารพัสดุ
3.1 เรื่องทั่วไป
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน
ต่อไปนี้
– การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
– การจัดซื้อจัดจ้าง
– การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง
– การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
– การบันทึกบัญชีและทะเบียน
▪ มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้
(กรณี มิ ได้ ใช้ ร ะเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ)
– นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือ
ผู้ผลิตโดยตรง
– วิธีการคัดเลือก
– ขั้นตอนการจัดหา
– การทำสัญญา
▪ มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามี
การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด
3.2 การกำหนดความต้องการ
▪ มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด
ความต้องการพัสดุหรือไม่
▪ ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้กำหนดความต้องการพัสดุ
หรือไม่
▪ การแจ้งความต้องการพัสดุหรื อขอให้จัดหา
ได้ ระบุ รายการหรือ ประเภทพั ส ดุ ปริม าณ
พัสดุ กำหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและ
ชัดเจนหรือไม่

มี / ใช่
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▪ มี ก ารกำหนดระยะเวลา การแจ้ ง ความ
ต้ อ งการพั ส ดุ ห รื อ ขอให้ จั ด หาไว้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการจัดหา เพื่อ
ป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอ้างความ
เร่งด่วนหรือไม่
3.3 การจัดหา
▪ มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้
หรือไม่
▪ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการจัดหาในแต่
ละวิธีไว้เหมาะสมและทันกับความต้องการ
หรือไม่
▪ มีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติ
ราคาและปริมาณไว้หรือไม่
▪ จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่
▪ จัดทำราคากลางเพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคา
เสนอขายหรือไม่
▪ มีก ารเปรียบเที ยบราคาซื้ อครั้งล่ าสุ ดและ/
หรื อ ราคาจากผู้ ข ายหลายแห่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ราคาที่ดีที่สุดหรือไม่
▪ การจั ด หากระทำโดยหน่ ว ยจั ด หา หรื อ
พนั ก งานจั ด หา ตามใบแจ้ งความต้ อ งการ
พัส ดุห รือใบอนุมั ติจั ดหาที่ได้รับ อนุ มัติ แล้ ว
หรือไม่
▪ กำหนดอำนาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่า
ของพั สดุ หรือบริการ เพื่ อความคล่ องตั วและ
รัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่
▪ มีการจัดทำใบสั่งซื้อและสำเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง
คือ ผู้ต รวจรับ ของ ผู้ แจ้งจัด หา บั ญ ชี หรือ
การเงิน ฯลฯ หรือไม่
▪ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาชัดเจน
และรัดกุมหรือไม่
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▪ กำหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่
▪ ใบสั่ งซื้ อจัดทำขึ้ นโดยเรียงลำดั บหมายเลขไว้
ล่วงหน้าและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่
3.4 การตรวจรับและการชำระเงิน
▪ มี ก ารกำหนดผู้ มี อ ำนาจในการตรวจรั บ
หรือไม่
▪ พั ส ดุ ที่ ส ำคั ญ หรื อ มู ล ค่ า สู ง ตรวจรั บ โดย
คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพ
พิ เ ศษ ตรวจรั บ โดยผู้ ช ำนาญในเรื่ อ งนั้ น
โดยเฉพาะหรือไม่
▪ ตรวจนับจำนวน และชนิดของพั สดุที่ได้รับ
กั บ ใบสั่ ง ซื้ อ หรื อ ใบสั่ ง ของ พร้ อ มลงนาม
ผู้ตรวจรับอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่
▪ ทดสอบคุณ ภาพตามข้อกำหนดในใบสั่งซื้ อ
หรือสัญญาซื้อหรือไม่
▪ มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการ
อนุมัติถูกต้องหรือไม่
▪ มีการติดตามกับผู้ขายสำหรับ สินค้าที่ ชำรุด
เสียหาย และได้รับไม่ครบหรือไม่
▪ เมื่ อ มี ก ารคื น สิ น ค้ า มี เ อกสารลดหนี้ จ าก
ผู้ขายหรือไม่
▪ มีการอนุมัติการชำระหนี้หรือไม่
▪ กำหนดหน่ ว ยงานที่ ท ำหน้ า ที่ ในการตรวจ
จ่ายชำระหนี้หรือไม่
▪ ใบสำคั ญ ที่ จ่ า ยเงิ น แล้ ว จะต้ อ งมี ก ารทำ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อป้องกันการ
จ่ายซ้ำหรือไม่
▪ มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของ
กั บใบสั่ งซื้ อในเรื่ องปริ มาณ ราคา ค่ าขนส่ ง
ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่
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3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย
▪ มี ก ารจั ด ทำบั ญ ชี /ทะเบี ย นรั บ - จ่ ายพั ส ดุ
แยกเป็นประเภทและมีหลักฐานประกอบทุก
รายการหรือไม่
▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และ
ลงบั ญ ชี /ทะเบี ย นทุ ก ครั้งที่ มี ก ารจ่ ายพั ส ดุ
หรือไม่
▪ การเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า
หน่ วยพั ส ดุ ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งเป็ น ผู้ สั่ งจ่า ย
พัสดุหรือไม่
▪ มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
นำมาสอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือ
กับบัญชี/ทะเบียนหรือไม่
▪ มี ก ร ร ม ก า ร ซึ่ งไม่ ใช่ เจ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ
ตรวจสอบการรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือประจำปี
ว่าถูกต้ องครบถ้วนตรงตามบั ญ ชี/ทะเบีย น
หรือไม่
▪ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการรับ
- จ่ายพัสดุคงเหลือประจำปีหรือไม่
▪ กรณี พั ส ดุ ชำรุ ด เสื่ อ มสภาพ สู ญ หายหรื อ
หมดความจำเป็ น ต้ อ งใช้ งาน มี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง และ
ดำเนินการตามระเบียบหรือไม่
▪ กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้
โดยไม่ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผู้รับ
ผิ ด ทางแพ่ ง และติ ด ตามเรี ย กค่ า สิ น ไหม
ทดแทนหรือไม่
▪ มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่
▪ สถานที่ จั ด เก็ บ พั ส ดุ มี ก ารแต่ งตั้ งเวรยาม
รักษาความปลอดภัยหรือไม่
▪ สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้หรือไม่
▪ มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่
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3.6 การบำรุงรักษา
▪ มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุหรือไม่
▪ มีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาเป็นไป
ตามแผนหรือไม่
▪ มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบำรุงรักษา
ให้แก่ผู้ใช้พัสดุหรือไม่
▪ มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ข้ อ เป รี ย บ เที ย บ ก า ร
บำรุงรักษาระหว่างการดำเนิน งานเองและ
การจ้างหน่วยงานภายนอกหรือไม่
3.7 การจำหน่ายพัสดุ
▪ มีการรายงานพัส ดุที่ ห มดความจำเป็น หรือ
หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและ
พัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาให้
จำหน่ายพัสดุหรือไม่
▪ มีก ารจัด ทำรายงานการจำหน่ ายพั ส ดุอ อก
จากบัญชีหรือไม่

สรุป : การควบคุมการบริหารพัสดุ
..............(จากข้ อ 3.1 - 3.7 มี ก ารควบคุ ม เพี ย งพอหรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ค วามมั่ น ใจว่า การบริห ารพั ส ดุ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัดหรือไม่

ชื่อผู้ประเมิน …………………………….…………
ตำแหน่ง ……………………………….……………
วันที.่ ................../......... ……............/... …….............

แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย

ชื่อหน่วยงาน........(๑)..............................
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ..................(๒)....................
(๓)

(๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม
1.2 ผู้ กำกับ ดูแ ลของหน่ ว ยงานแสดงให้ เห็ นถึ ง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล
ให้ มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายใน
รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
1.3 หั วหน้ าหน่ วยงานจัดให้ มีโครงสร้างองค์กร
สายการบั ง คั บ บั ญ ชา อำนาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิ ดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุป ระสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่ นในการ
สร้ างแรงจูงใจ พั ฒ นาและรักษาบุ คลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หน่วยงาน
1.5 หน่ ว ยงานกำหนดให้ บุ คลากรมีห น้ าที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระบบ
การควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หน่วยงาน
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 หน่ ว ยงานระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารควบคุ ม
ภ า ย ใน ข อ งก าร ป ฏิ บั ติ งา น ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและเพี ย ง
พ อที่ จะสาม ารถระบุ และป ระเมิ น ความเสี่ ย ง
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารควบคุ ม ภายในอย่ า งครอบคลุ ม
ทั้ ง ห น่ วยงานของรั ฐ และวิ เ คราะห์ ความเสี่ ย ง
เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น

(๓)

(๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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2.3 หน่ ว ยงานพิ จ ารณาโอกาสที่ อ าจเกิ ด การ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์
2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่ อาจมี ผ ลก ระท บ อย่ า งมี นั ยสำคั ญ ต่ อ ระบ บ
การควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 หน่ ว ยงานระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการ
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.2 หน่ ว ยงานระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
3.3 หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม
โดยกำหนดไว้ ในนโยบาย ประกอบด้ ว ยผลสำเร็ จ
ที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ทำหรื อ จั ด หาและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด
4.2 หน่ ว ยงานมี ก ารสื่ อ สารภายในเกี่ ย วกั บ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ที่ มี ต่ อ การควบคุ ม ภายในซึ่ ง มี ค วามจำเป็ น ในการ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม ภายใน
ที่กำหนด
4.๓ หน่ ว ยงานมีก ารสื่ อ สารกับ บุ คคลภายนอก
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ต าม
การควบคุมภายในที่กำหนด

(๓)

(๔)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

5. กิจกรรมการติดตามผล
5.1 หน่ ว ยงานระบุ พั ฒ นา และดำเนิ น การ
ป ระเมิ น ผ ลระห ว่ า งการป ฏิ บั ติ ง าน และห รื อ
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามองค์ ป ระกอบ
ของการควบคุมภายใน
5.2 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ า ยบริ ห ารและผู้ ก ำกั บ ดู แ ล เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมินโดยรวม (5)
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ.............................(๖).................................
ตำแหน่ง ...............................(๗)................................
วันที่.....(๘).....เดือน........................พ.ศ.....................

แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย
หน่วยงาน ........................(๑).............................
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด..........(๒)........... ถึง .....................................
(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ

(5)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00

สถานะดาเนินการ
 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
 = ดาเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากาหนด
X = ยังไม่ได้ดาเนินการ
O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลายมือชื่อ ..............................(10)..............................................
ตาแหน่ง ................................(11).............................................
วันที่ .............(๑2)........... เดือน ....................พ.ศ. ......................

แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย
หน่วยงาน ........................(๑).............................
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด..........(๒)........... ถึง .....................................
(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ

(5)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(6)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(7)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ กาหนด
เสร็จ

(8)
สถานะดาเนินการ

(9)
วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น

ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์

ความกว้างของ columm 28.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00 ความกว้าง 17.00

สถานะดาเนินการ
 = ดาเนินการแล้วเสร็จ
 = ดาเนินการแล้วแต่ล่าช้ากว่ากาหนด
X = ยังไม่ได้ดาเนินการ
O = อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลายมือชื่อ ..............................(10)..............................................
ตาแหน่ง ................................(11).............................................
วันที่ .............(๑2)........... เดือน ....................พ.ศ. ......................

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการควบคุมภายใน

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 14

ฉบับที่ 1
ของ 14

บทที่ 5
ภาคผนวก
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow
สัญลักษณ์

คำอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 7 พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ: กระบวนการควบคุมภายใน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
กระบวนการควบคุมภายใน
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

พรนิดา นาคทับทิม
(นางสาวพรนิดา นาคทับทิม)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พรนิดา นาคทับทิม
(นางสาวพรนิดา นาคทับทิม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ
และสนทนาธรรม

คู่มอื การปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-003
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 1

ฉบับที่ 1
ของ 15

คานา
คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจำสำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสุขภาพ
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยการสวดมนต์ เจริ ญ สมาธิ และสนทนาธรรมของบุ ค ลากร กระทรวงสาธารณสุ ข
ปี 2562 เพื่อพัฒ นาจิตใจของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้มแข็งสามารถควบคุมกำกับ กายให้คิดดี
พู ดดี ทำดีด้ว ยวิถีศาสนธรรมและวิถีชีวิต ไทย โดยกำหนดให้ จั ดกิจ กรรมสวดมนต์ และเจริญ สมาธิร่ว มกั น
ใน 3 ระดั บ คื อ ส่ ว นราชการระดั บ กองของแต่ ล ะกรมให้ จั ด กิ จ กรรมเป็ น ประจำทุ ก วั น ส่ ว นราชการ
ระดับ กรมให้ จั ดกิจ กรรมเป็ น ประจำทุกสั ปดาห์ และระดับกระทรวงสาธารณสุขให้ จัดกิจกรรมเป็นประจำ
ทุกเดือนและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกระบวนการ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม ขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ฯ ใช้เป็นแนวทาง
ในการจั ดกิจ กรรม ฯ อัน จะทำให้ การจั ดกิจกรรม ฯ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อยและมีป ระสิ ท ธิภ าพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการกิจกรรม ฯ ต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2562

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-003
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 2

ฉบับที่ 1
ของ

สารบัญ
บทที่

1

2

3
4

5
6

หัวข้อ

หน้า

คำนำ
สารบัญ
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
ระบบบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
2.2 ขอบเขต
2.3 คำจำกัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1.1 ผังกระบวนการ
3.1.2 ขอบเขต
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
4.3 ผู้มีสิทธิเข้าถึง
ภาคผนวก
- สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow
กฎหมาย ระเบียบและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
6.1 ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม
6.2 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
6.3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1
2

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-003
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 3

ฉบับที่ 1
ของ 15

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การสวดมนต์และการเจริญสมาธิเป็นที่ปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่โบราณกาลเป็นต้นมา
ในมนุ ษ ย์ ทุ ก ทวีป ของโลก ทั้ งในเอเชี ย ยุ โรป อเมริ ก า และอื่ น ๆ รวมทั้ งประเทศไทยด้ ว ย การสวดมนต์
และการเจริ ญสมาธิมี การปฏิ บั ติ กั นทุ กศาสนา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ศาสนาที่ มี ผู้ เคารพนั บถื อ ในประเทศไทย
5 ศาสนา ได้ แ ก่ ศาสนาพุ ท ธ อิ ส ลาม คริส ต์ พราหมณ์ -ฮิ น ดู และซิ ก ข์ ในระยะแรกอาจเป็ นการปฏิ บั ติ
เพียงตามคำสอน ศรัทธา และความเชื่อต่อศาสนา ว่าการสวดมนต์และการเจริญสมาธิ ทำให้ได้บุญ ได้กุศล ช่วยให้
สุขภาพแข็งแรง ป้องกันและขจัดโรคภัยได้ ต่อมาในสมัยที่วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีมีก ารเจริญ ก้า วหน้า
มากยิ่ง ขึ้น ได้มีก ารศึก ษา ค้น คว้า วิจัย เกี่ย วกับ ประสิท ธิผ ลและประสิทธิภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้ องกัน รักษา และฟื้ น ฟูส ภาพร่างกาย ของการปฏิบัติ การสวดมนต์ และการเจริญ สมาธิ โดยแพทย์และ
นักวิชาการของโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศจำนวนมาก และประเทศไทยก็ได้ให้ความสนใจ
ในการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันโดยได้มีประชาชนปฏิบัติการสวดมนต์และการเจริญสมาธิ เพื่อการพัฒนา
สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ างกว้ างขวางมากยิ่ งขึ้ น ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงาน องค์ ก ร ภาครั ฐ
และภาคเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ มี ส มาธิ แ ล้ ว การเรี ย นก็ จ ะดี และการปฏิ บั ติ ง านก็ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล นอกจากนั้น การสวดมนต์และเจริญสมาธิยังทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
อีกด้วย
คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจำสำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสุขภาพ
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยการสวดมนต์ เจริ ญ สมาธิ และสนทนาธรรมของบุ ค ลากร กระทรวงสาธารณสุ ข
ปี 2562 เพื่อพัฒ นาจิตใจของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้มแข็งสามารถควบคุมกำกับ กายให้คิดดี
พู ดดี ทำดีด้ว ยวิถีศาสนธรรมและวิถีชีวิต ไทย โดยกำหนดให้ จั ดกิจ กรรมสวดมนต์ และเจริญ สมาธิร่ว มกั น
ใน 3 ระดั บ คื อ ส่ ว นราชการระดั บ กองของแต่ ล ะกรมให้ จั ด กิ จ กรรมเป็ น ประจำทุ ก วั น ส่ ว นราชการ
ระดับ กรมให้ จั ดกิจ กรรมเป็ น ประจำทุกสั ปดาห์ และระดับกระทรวงสาธารณสุขให้ จัดกิจกรรมเป็นประจำ
ทุกเดือนและเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่องกระบวนการ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม ขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ฯ ใช้เป็นแนวทาง
ในการจั ดกิจ กรรม ฯ อัน จะทำให้ การจั ดกิจกรรม ฯ เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อยและมีป ระสิ ท ธิภ าพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการกิจกรรม ฯ ต่อไป
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-003
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 4

ฉบับที่ 1
ของ 15

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เป็น แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนา
ธรรม ให้กลับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1.2.2 เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้ ผู้เข้ ามา
ปฏิบัติงานใหม่นำไปใช้พัฒนาการทำงานให้เป็นมืออาชีพ
1.2.3 เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-003
วันทีบ่ ังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 5

ฉบับที่ 1
ของ 15

บทที่ 2
การบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน

คณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุข
งานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
วัดพุทธปัญญา

งานกองกลาง

มูลนิธิอุทัย สุดสุข

สำนักสารนิเทศ

มูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร

สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีและวิถีชีวิตไทย
มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนกลาง

สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุข

หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม
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หน้า 6

ฉบับที่ 1
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้การจัดกิจกรรม ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ฯ
2.3 คำจำกัดความ
กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม หมายถึง กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และ
สนทนาธรรมตามโครงการเสริม พลั งคุ ณ ธรรม จริยธรรม เพื่ อ สุ ขภาพและคุ ณ ภาพชีวิต ด้ว ยการสวดมนต์
เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ที่จัดขึ้นตามคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ครั้ง 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เฉพาะการดำเนิ น
กิจกรรมในระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับกระทรวงสาธารณสุข
การจั ด กิจ กรรมสวดมนต์ เจริญ สมาธิ และสนทนาธรรม หมายถึง การจัด กิจกรรมสวดมนต์
เจริ ญ สมาธิ และสนทนาธรรม โดยมี ก ารประสานงานไปยั ง หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด กิ จ กรรม ฯ
และหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องพร้อมทั้งเตรี ยมความพร้อม ด้านสถานที่จัดกิจกรรมตลอดจนสรุปข้อมูล จำนวน
ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ฯ และนำภาพการจั ด กิ จ กรรม ฯ ขึ้ น เผยแพร่ บ นสื่ อ สั ง ค มออนไลน์ แ ละเว็ บ ไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ฯ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารส่วนกลางหรือหน่วยงานระดับกรม สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐในกำกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชนและรัฐวิ สาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมในแต่ละสัปดาห์

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
ลำดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)
30 นาที

1
(1) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดทำหนังสือเชิญปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

2

(2) กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดส่งหนังสือเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถึงงานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

3

(3) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมติดต่อประสานงานและแจ้งหน้าที่
ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ

5 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

4

(4) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมติดต่อประสานงานและแจ้งยืนยัน
การเป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ จากงานเลขานุการปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

5 นาที

กลุ่มงาน
คุม้ ครอง
จริยธรรม

5 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

2 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

5
(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณา

(5.2) มอบหมายผู้แทน

(5.1) รับเชิญ
(5.1.1) กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม
แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ทราบ

ก

(5.2.1) กลุ่มงานคุม้ ครอง
จริยธรรมแจ้ง
ให้ผู้ได้รับมอบหมายทราบ

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
กระบวนงาน

ก

6

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 8
ใช้เวลา
(PT/WR)

ฉบับที่ 1
ของ 15
ผู้รับผิดชอบ

ก

(5.1.2) แจ้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัตหิ น้าที่
หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตทราบ

2 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

(5.1.3) แจ้งสำนักสารนิเทศทราบ

2 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

(5.1.4) แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐ
ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ

5 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

5 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

(6) เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ

ข

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 9

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ฉบับที่ 1
ของ 15
ผู้รับผิดชอบ

ข

(6.2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ
ดำเนินการดังนี้
- นิมนต์พระสงฆ์พร้อมรับ-ส่ง
- จัดเตรียมดอกไม้พร้อมปัจจัย
เพือ่ ถวายพระสงฆ์
- จัดเตรียมน้ำดืม่ สำหรับพระสงฆ์
ประธานในพิธีผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงสาธารณสุขและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ

(6.1) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม
ดำเนินการดังนี้
- ยืมพรมรองอาสนะพระสงฆ์จากกลุ่ม
พิธกี ารและกิจกรรมพิเศษ กองกลาง
- จัดทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ
- ติดตั้งธูปเทียนไฟฟ้าในบริเวณสถานที่
จัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ

7

8

(7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและหน่วยงานผู้รบั ผิดชอบการจัดกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ตามกำหนดการ
พร้อมบันทึกภาพกิจกรรมสวดมนต์ ฯ

(8) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สรุปจำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรมและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ฯ
30 นาที

30 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรมและ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ฯ

10 นาที

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ค

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 10

กระบวนงาน

ฉบับที่ 1
ของ 15

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

ค

9

(9) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประสานเพื่อขอภาพถ่ายกิจกรรมสวดมนต์ ฯ
จากสำนักสารนิเทศหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ
ในกรณีทมี่ ีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดังกล่าวเข้าบันทึกภาพการจัดกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ

30 นาที

กลุ่มงาน
คุม้ ครอง
จริยธรรม

10

(10) กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม นำภาพถ่ายกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ขึน้ เผยแพร่
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

10 นาที

กลุ่มงาน
คุม้ ครอง
จริยธรรม

10 นาที

กลุ่มงาน
คุม้ ครอง
จริยธรรม

11
(11) กลุม่ งานคุ้มครองจริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-004
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 11

ฉบับที่ 1
ของ 15

3.1.1

ขอบเขต
เริ่มจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการ จัดทำหนังสือเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ จากนั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดส่งหนังสือเชิญดังกล่าวถึงงานเลขานุการ
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กลุ่ มงานคุ้ม ครองจริยธรรมติ ด ต่อ ประสานและแจ้งหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบให้ แก่
หน่ วยงานที่ รั บ ผิ ดชอบจั ดกิ จกรรมสวดมนต์ ฯพร้อมทั้ งติ ดต่ อประสานงานและแจ้ ง ยื นยั นการเป็ นประธาน
ในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากงานเลขานุการปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาเป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ (1) กรณีรับเชิญ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมแจ้งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสารนิเทศ ตลอดจน
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานระดับกรม หน่วยงาน
ของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทราบ (2) กรณี มอบผู้ แทน กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมแจ้ ง ให้ แจ้ งให้ ผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมายให้ เป็ นประธาน
ในกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ทราบ จากนั้นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมสวดมนต์ ฯ
ดำเนินการดั งนี้ (1) กลุ่มงานคุ้ มครองจริยธรรมยืมพรมรองอาสนะพระสงฆ์จากกลุ่ม พิธีการและกิจกรรมพิเศษ
กองกลาง จัดทำใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ และติดตั้งธูปเทียนไฟฟ้าในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ (2) หน่วยงานผู้ รับผิดชอบกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์ พร้อมรับ-ส่ ง จัดเตรียม
ดอกไม้พร้อมปัจจัยเพื่อถวายพระสงฆ์และจัดเตรียมน้ำดื่ มสำหรับพระสงฆ์ประธานในพิธีผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุ ขและเข้ าร่ วมกิ จกรรมสวดมนต์ ฯ จากนั้ น กลุ่ มงานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมและหน่ วยงาน
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ ฯ ตามกำหนดการ พร้อมบันทึกภาพกิจกรรม
สวดมนต์ ฯ เมื่ อดำเนิ นการกิ จกรรมสวดมนต์ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว กลุ่ มงานคุ้ มครองจริยธรรมสรุปจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฯ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-003
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 12

ฉบับที่ 1
ของ 15

บทที่ 4
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4.3 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจำสำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
4.4 คู่มือคำแนะนำในการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติงานตามโครงการ
เสริมพลังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมของ
บุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
4.5 ตั ว อย่ า งเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด กิ จ กรรมสวดมนต์ เจริ ญ สมาธิ และสนทนาธรรม
ของกระทรวงสาธารณสุข
4.6 หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
4.7 หนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นรายชื่ อ หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด กิ จ กรรมสวดมนต์ เจริ ญ สมาธิ
และสนทนาธรรม
4.7 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
4.8 ตัวอย่างสื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
4.9 หนังสือเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป้นประธานกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
4.10 หนั งสื อเชิ ญผู้ บริหารระดั บสู งของกระทรวงสาธารณสุ ขเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ
และสนทนาธรรม
4.11 หนั งสื อเชิ ญ ผู้ บริ หารหน่ วยงานในสั งกั ดสำนั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ราชการบริห าร
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 แบบบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
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6. ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
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ภาคผนวก
5. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow
สัญลักษณ์

คำอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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กฎหมาย ระเบียบ
และตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่ วข้อง
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พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในฝ่ า ยบริ ห าร แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง หน่ ว ยงานธุ ร การของรั ฐสภา องค์ ก รอิ ส ระ ศาล และ
องค์กรอัยการ
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“เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในหน่วยงานของรัฐ
“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
และคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น รวมทั้ง
คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
(๑) ยึด มั่น ในสถาบัน หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๓) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐที่จะกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสาหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทา
หรือไม่ควรกระทา ตลอดจนการดารงตนในการกระทาความดีและละเว้นความชั่ว
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มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทาประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดทาประมวลจริยธรรม
(๑) คณะรัฐมนตรี สาหรับข้าราชการการเมือง
(๒) สภากลาโหม สาหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม
(๓) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สาหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สาหรับผู้บริหาร เจ้าหน้า ที่ และ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด
ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทาข้อกาหนดจริยธรรมเพื่อใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนัน้
เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้
การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรมของหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดตามมาตรา ๑๔ ด้วย
มาตรา ๗ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมในภาครั ฐ มี ม าตรฐานทางจริ ย ธรรมใน
ระดับเดียวกัน ในการจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ ให้นามาตรฐานทาง
จริยธรรมตามมาตรา ๕ ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทาประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่
ในความรับผิดชอบด้วย
หมวด ๒
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
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(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง จานวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ดมศึ กษา คณะกรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
คณะกรรมการข้าราชการตารวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น และ
สภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการ
ในสานักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของ ก.ม.จ. ก.ม.จ. อาจมี ม ติ
ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ทาหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา หรือผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้
ในกรณีเช่นนั้น ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการสาหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น
ให้สานักงาน ก.พ. มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูล
และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ.
รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจอื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ หรื อ ประสบการณ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ม.จ. โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรั บความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท
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(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานของรัฐ
(๘) ไม่ เ คยต้ องคาพิ พ ากษาหรื อค าสั่ งของศาลอั นถึง ที่สุ ด ให้ท รัพ ย์ สิ นตกเป็ นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ
(๙) ไม่ เ คยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่า กระท าความผิ ด ต่อ ต าแหน่ง หน้า ที่ ร าชการหรือ
ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ในการยุติธ รรม หรือกระทาความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยความผิด ของพนั ก งาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๑) ไม่เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙
(๔) ก.ม.จ. มีมติให้ออกจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
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มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระหรื อ ในกรณี
ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
ยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่
ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรื อผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ ก.ม.จ. ประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓ ก.ม.จ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้องค์กรกลางบริหาร
งานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือผู้บังคับบัญชานาไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม
(๓) กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรั ฐ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่
หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และให้มี
การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น
(๕) ตรวจสอบรายงานประจาปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๙ (๓) และรายงานสรุปผล
การดาเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การประเมินผลตาม (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ม.จ. กาหนด โดยอาจจัดให้มี
องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้
มาตรา ๑๔ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมและข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรม
ตามมาตรา ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจตามมาตรา ๑๓ ให้ ก.ม.จ. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ
คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และ
หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์สาหรับการจัดทาประมวลจริยธรรมและข้อกาหนดจริยธรรม รวมทั้ง
การกาหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการนี้ ให้ ก.ม.จ. มีหน้าที่ให้คาแนะนาแก่
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ปรากฏแก่ ก.ม.จ. ว่า การจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือข้อกาหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ ก.ม.จ. แจ้งให้ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้นดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดาเนินการโดยเร็ว
มาตรา ๑๕ ให้ ก.ม.จ. จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๕ ทุกห้าปี
หรื อ ในกรณี ที่ มีค วามจ าเป็น หรือ สถานการณ์ เปลี่ย นแปลงไป ก.ม.จ. จะพิ จ ารณาทบทวนในรอบ
ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้ ก็ได้ โดยในการดาเนินการดังกล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
และองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง มาหารือร่วมกันด้วย
มาตรา ๑๖ การประชุม ก.ม.จ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ก.ม.จ. ถ้ า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ก.ม.จ. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือดาเนินการตามที่ ก.ม.จ. มอบหมายได้
ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รบั
เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐ ในการนี้
อาจมอบหมายให้ ส่ ว นงานที่ มี ห น้ า ที่ แ ละภารกิ จ ในด้ า นจริ ย ธรรม ธรรมาภิ บ าล หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจาหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แ ล้ว
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้
(๒) ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่ ว ยงานของรัฐ และจัด ให้ มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งกาหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน
(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้จัดทารายงานประจาปีตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กาหนดเสนอต่อ
ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจาปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ.
ด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

มาตรา ๒๐ ให้ อ งค์ ก รกลางบริห ารงานบุค คลแต่ล ะประเภทและองค์ก รตามมาตรา ๖
วรรคสอง มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม รวมทั้งให้มีหน้าที่และอานาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ความเข้าใจ
ตลอดจนการกาหนดมาตรการจู งใจเพื่อ พั ฒนาและส่ งเสริมให้เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ ในหน่วยงานของรัฐ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรั ฐ ซึ่งมี พ ฤติกรรมที่ เป็ น การฝ่ าฝื น มาตรฐานทางจริย ธรรมหรื อไม่ปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ยธรรม
โดยอาจกาหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๑ เมื่ อ ก.ม.จ. ได้ ป ระกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรม
ตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา ๖ วรรคสอง จัดทา
ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก.ม.จ. กาหนด
มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกาหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๗๖ วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนั้น เพื่ อให้การจัดทาประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีมาตรฐานเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์
การจัดทาประมวลจริ ยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
คําปรารภ
โดยที่รัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กําหนดให
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํ ารงตําแหนงทางการเมื อง ข าราชการ หรื อเจาหน าที่ของรัฐ แตล ะ
ประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้น ตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
ก.พ. ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวน
แลวเห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหราชการแผนดินในสวน
ที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดแกสงั คม ดังนั้น การใชอํานาจเพื่อใหหนาที่ที่ตนรับผิดชอบลุลวง
ขาราชการพลเรือนทั้ง ปวงจึงต องมีคุณ ธรรม ซึ่ง เปน การอัน พึงทํ า เพราะนํา ประโยชนใ หเกิ ดแก
สว นรวมและตนเอง และศีล ธรรมซึ่ งเป น การอั น พึ งเวน เพราะเปน โทษแก สว นรวมและตนเอง
ประกอบกันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติที่ดีงาม สมกับความเปนขาราชการ
อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการ
ฝา ฝน ประมวลจริย ธรรมเพื่อ ให ผู ที่รั บผิ ดชอบในการบั งคั บการใหเ ปน ไปตามประมวลจริย ธรรม
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ดังนั้น บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ มีความเปน กลางทางการเมือง อํานวย
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น ในคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริ ย ธรรมสํ า หรั บ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการ
ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย 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. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรี
จึงกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเปน ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน เพื่อ ใหขาราชการ
ทั้งหลายเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการควรแกความไววางใจ
และเชื่ อ มั่ น ของปวงชน และดํ า รงตนตั้ ง มั่ น เป น แบบอย า งที่ ดี ง าม สมกั บ ความเป น ข า ราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงเปนตัวอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุดเพื่อใชบังคับเปนมาตรฐาน
กลางไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันครบเกาสิบวัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๒ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายความวา ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ฉบับนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัด
ราชการพลเรือน

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๕
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“หัวหนาสวนราชการ” หมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนขาราชการสวนภูมิภาค
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการ
“ของขวัญ” หมายความวา ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิ บัติ ตามประมวลจริ ย ธรรมอย า งตรงไปตรงมา และไม กระทํา การเลี่ ยงประมวล
จริ ย ธรรมนี้ ในกรณีที่ มี ข อสงสั ยหรื อมี ผู ทั กท ว งวา การกระทํ า ใดของข า ราชการอาจขั ด ประมวล
จริยธรรม ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ
และสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา
การกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได
(๒) เมื่ อ รู ห รื อ พบเห็ น การฝ า ฝ น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข า ราชการมี ห น า ที่ ต อ งรายงาน
การฝาฝน ดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอ หัวหนาสวนราชการและหรือ คณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีที่ หัวหนาสวนราชการเปนผู ฝาฝนจริยธรรมตองรายงานต อปลัดกระทรวง หรื อผูบั งคั บ
บัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) ตอ งรายงานการดํ า รงตํ า แหน ง ทั้ งที่ ไ ด รับ ค า ตอบแทนและไม ไ ดรั บ ค าตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ
และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ความในขอนี้ใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน การเปนนายหนา
และการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย
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(๔) ในกรณีที่ขาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้
หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของขอนี้ผานขาราชการ ขาราชการมีหนาที่ตองคัดคาน
การกระทําดังกลาว และบันทึกการคัดคานของตนไวในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๔ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศ ตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม กําลั ง
ความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(๒) ละเวน จากการกระทํ าทั้ง ปวงที่จ ะกอ ใหเ กิดความเสีย หายตอ ตําแหนง หนา ที่ของตน
หรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิ ช าชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ สว นตน ตามขอ มูล พยานหลัก ฐานและความเหมาะสม
ของแตละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(๖) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเรื่ องดั งกล าว ให ผูใ ต บัง คับบั ญชาบัน ทึ กเรื่ องเปน ลายลักษณอัก ษรตามคํ าสั่ ง
เพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๕ ขา ราชการต อ งแยกเรื่ อ งสว นตั ว ออกจากตํ าแหน ง หนา ที่ และยึ ด ถื อ ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัม พัน ธส วนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปน ญาติพี่นอง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
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(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ สงสัย ใหขาราชการผูนั้ น ยุติก ารกระทํา ดังกลาวไวกอ น
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน ว ยงานโดยตรงหรื อ หน า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการ
เป น หลั ก ในกรณี ท่ี มี ค วามขั ด แย ง ระหว า งประโยชน ข องทางราชการ หรื อ ประโยชน ส ว นรวม
กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการ
และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการตองละเวน จากการแสวงประโยชนที่ มิช อบโดยอาศั ยตํา แหนงหนา ที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือ ยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ
ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตาม
ประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมช อบดวยรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมาย ขาราชการตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว
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(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของไมชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว
(๓) ในกรณีที่เห็น วามติคณะรัฐ มนตรีไมช อบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่อ งเสนอใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือ แนะนําใหใ ชชองวางของกฎหมายที่อยูใ นความรับผิดชอบ
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสิน
ของตน
(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน หัวหนา
สวนราชการตองดําเนินการที่จําเปน เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย
กฎ หรือ ข อ บั งคั บ ที่อ ยู ใ นความรั บผิ ด ชอบของส ว นราชการของตน สรา งภาระเกิ น สมควรแก
ประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรมใหเกิดขึ้น ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ
ดังกลาวโดยเร็ว
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการ
แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย
(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ
ไมเ ลือ กปฏิ บัติ ตอ บุคคลผู ม าติดต อโดยไมเ ปน ธรรมในเรื่องถิ่น กํา เนิด เชื้อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึ ก ษา อบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม ขัด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ เว น แต
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๔) ละเว น การให สั ม ภาษณ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ การ
วิพากษวิจารณอัน กระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดม าจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่
และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทัน การณ และไมบิด เบือ นขอเท็จจริ ง
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไม ใ ช ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจากการดํ า เนิ น งานไปเพื่ อ การอื่ น อั น ไม ใ ช ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาว
หรือไดรับการรองขอ
ขอ ๑๐ ขา ราชการตอ งมุ งผลสัม ฤทธิ์ข องงาน รัก ษาคุณ ภาพและมาตรฐานแห งวิ ช าชี พ
โดยเครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม กําลัง
ความสามารถ
(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย
(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๑ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช
ในประเทศไทย
(๒) จงรัก ภักดีต อพระมหากษัตริย และไมล ะเมิด องคพ ระมหากษัต ริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
ขอ ๑๒ ขาราชการต องเป น แบบอย างที่ดี ใ นการดํ ารงตน รั กษาชื่ อเสีย งและภาพลั กษณ
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมใหผูอยู
ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด
(๓) หัว หน า สว นราชการและผู บัง คั บบั ญชาในส วนราชการทุก ระดั บชั้ น ตอ งสนั บสนุ น
สง เสริ ม และยกย องผู อยู ใ ต บัง คั บบั ญ ชาที่ มีค วามซื่ อ สัต ย มี ผ ลงานดี เด น มี ค วามรูค วามสามารถ
และขยันขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม ก ระทํ า การใดอั น อาจนํ า ความเสื่ อ มเสี ย และไม ไ ว ว างใจให เ กิ ด แก ส ว นราชการ
หรือราชการโดยรวม
หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
องคกรคุมครองจริยธรรม
ขอ ๑๓ ก.พ. มีหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางทั่วถึงและ
จริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) วางระเบียบเพื่อกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการใชบังคับประมวลจริยธรรม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมและ
กลุมงานคุมครองจริยธรรม
(๓) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมามิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๔) เผยแพร และปลู กฝงจริ ยธรรมใหเปน ที่ รับทราบอยางกวางขวางทั้งในหมูขา ราชการ
และประชาชน
(๕) สงเสริมและยกยองสวนราชการ หัวหนาสวนราชการ ผูบังคับบัญชา และขาราชการ
ที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางจริงจัง
(๖) ติดตาม สอดสองการใชบังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีการ
ฝาฝน จริยธรรมและยังไมมีการดําเนิน การใด ก.พ.อาจมีม ติใ หหัวหนาสวนราชการของขาราชการ
ผูฝาฝนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได
(๗) ประสานงานกั บ ผู ต รวจการแผ น ดิ น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามค า นิ ย มหลั ก สํ า หรั บ
ผูดํ ารงตํา แหน งทางการเมื อ ง และเจา หนา ที่ข องรั ฐ ตลอดจนประมวลจริ ย ธรรมนี้ มีผ ลใช บัง คั บ
อยางจริงจัง มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ของหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ
จริยธรรม และขาราชการทั้งปวง และจัดทํารายงานประจําปเสนอคณะรัฐ มนตรี และผูตรวจการ
แผนดิน แลวเผยแพรใหประชาชนทราบ
(๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้
(๑๐) ประมวลการตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกป
และเผยแพรใหขาราชการทราบเพื่อยึดถือและเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
(๑๑) ทบทวนวาสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุกสี่ป
(๑๒) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผูตรวจการแผนดิน
ขอ ๑๔ ให ก.พ. โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการเสนอจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกผู มี
ความซื่อสัตยเปนประจักษโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๒) กรรมการผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภทอํ า นวยการเลื อ กกั น เอง
ใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการสองคนซึ่ งเป น ขา ราชการในส ว นราชการที่ ไ ด รับ คั ด เลื อ กจากข า ราชการ
พนักงานราชการและลูกจางของสวนราชการนั้น ตามวิธีการดําเนินการที่แตละสวนราชการเห็นสมควร
(๔) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสองคน ซึ่ ง หั ว หน า ส ว นราชการและรองหั ว หน า
สวนราชการรวมกันเสนอ
ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
กรรมการจริย ธรรมตอ งไม เคยถู กลงโทษทางวินัย และเปน ผูมี เกีย รติ เป น ที่ย อมรั บของ
สวนราชการนั้น
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวน
ราชการ
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสวนราชการ ในกรณีที่มีขอสงสัย
หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม ใหสงเรื่องใหหัวหนาสวนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในสวนราชการ
เมื่อไดวินิจฉัย แลวใหสงคํา วินิจฉัยให ก.พ. โดยพลัน ถา ก.พ. มิได วินิจฉัยเปน อยางอื่น ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. รับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๔) สงเรื่องให ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
(๕) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๖) คุ ม ครองข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๗) เสนอผลการประเมิน การปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ข องหั ว หน า ส วนราชการ
ตอ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุม งานคุม ครองจริยธรรมของสวนราชการเพื่อเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนตําแหนงขาราชการในกลุมงาน
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(๘) เสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรตอ ก.พ.
(๙) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมใหนํ ากฎหมายว าดว ยวิ ธีปฏิ บัติร าชการทางปกครอง
มาใชบังคับ
ขอ ๑๖ หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารสวนราชการตั้งแตผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ หรือดํารงตําแหนงประเภทอื่น ที่ทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชามีหนาที่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา ควบคุมใหผูอยูใ ต
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนสงเสริมผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย
มีผ ลงานและความรู ค วามสามารถ และปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ โดยให มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) คุมครองและประกัน ความเปน อิสระและเที่ยงธรรมของกลุม งานคุม ครองจริ ยธรรม
ของสวนราชการ
(๒) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการตั้งแตประเภท
อํานวยการขึ้น ไป ถูกขาราชการผูใดกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการผูถูก
กล า วหานั้ น ไม อ าจดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง โยกย า ย เลื่ อ นเงิ น เดื อ น แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการดําเนินการใดที่เปน
ผลรายหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูกลาวหานั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมประจําสวนราชการแลว
(๓) สงเสริมและเผยแพรการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๔) ติ ด ตามสอดส อ งให ข า ราชการในส ว นราชการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
อยางเครงครัด
(๕) ปฏิ บั ติ ต ามมติห รื อ คํ า วิ นิ จฉั ย ก.พ. หรื อ คณะกรรมการจริย ธรรม คํา แนะนํ า ของ
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) ดํา เนิ น การอื่น ตามประมวลจริย ธรรมนี้ หรือ ตามที่ ผูต รวจการแผ น ดิ น หรือ ก.พ.
มอบหมาย
ขอ ๑๗ ให จั ด ตั้ ง กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมขึ้ น ในทุ ก ส ว นราชการขึ้ น ตรงต อ หั ว หน า
สวนราชการ มีหนาที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเปนอิสระ โดยมีขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปเปนหัวหนากลุม 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) ดําเนิน การอื่น ตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของ
ผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว
สวนที่ ๒
ระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ การฝาฝนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย
ตามกฎหมายว า ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อ ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แลวแตกรณี
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ขอ ๑๙ เมื่ อ มีก รณี การฝ าฝ น จริ ย ธรรม ผู บั งคั บ บั ญชาอาจสั่ งลงโทษทางวิ นั ย ว ากล า ว
ตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือสั่งใหไดรับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๐ ใหหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. สงเสริม จริยธรรม
ขาราชการ โดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ย า ยหรื อ โอนข า ราชการ ให ใ ช พ ฤติ ก รรม
ทางจริยธรรมของผูนั้นพิจารณาควบคูกับความรูความสามารถ
(๒) ปลูกฝงจริยธรรมใหขาราชการใหม จัดใหขาราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล
จริยธรรม จัดใหมีสมุดบันทึกประวัติในสวนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการแตละคน รวมทั้งจัดใหมี
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมผูบริหาร และขาราชการอยางสม่ําเสมอ
(๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
(๔) คุมครองขาราชการผูปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางเพียงพอ
(๕) ยกยองขาราชการและสวนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเครงครัด
(๖) ตอบขอสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
(๗) จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาค า นิ ย มที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้
และดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนคานิยมนั้น
(๘) เผยแพรใหประชาชน ผูเปนคูสมรส ญาติ พี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงของขาราชการ
ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการทราบประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพื่อไมทําการอันเปนการ
สงเสริมหรือกอใหเกิดการฝาฝนจริยธรรม
(๙) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๒๑ เมื่อมีปญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ขาราชการอาจเสนอเรื่อง
ที่เปนปญหาดังกลาวใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัดนําเสนอเพื่อขอ
คําวินิจฉัยหรืออนุญาตแลวแตกรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได ในกรณีที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสวนราชการ และยังไมมีคําวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
แลวแตกรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจสงเรื่องให ก.พ. วินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาเรื่องดังกลาวตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องสําคัญอันควรแกการขอคําแนะนํา
จากผูตรวจการแผนดินก็ใหกระทําได
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ขาราชการที่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน
ไมตองรับผิดทางวินัย
ขอ ๒๒ ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการเรื่องใดโดยดวน หากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบ
ตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนของทางราชการ และไมอาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ไดทัน ขาราชการอาจขอคําแนะนําจากหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมของสวนราชการที่ตนสังกัด
หัว หนา กลุ ม งานคุ ม ครองจริย ธรรมตามวรรคหนึ่ง มี ห นา ที่ ตอ งใหคํ า แนะนํ าตามสมควร
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผนดิน หากไมมีคําวินิจฉัยในเรื่องที่เปน
ปญหามากอน หัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรมอาจใหคําแนะนําโดยยึดประโยชนสูงสุดของสวนรวม
เปนสําคัญ ทั้งตองมุงสรางความสํานึกและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการ
ที่สรา งความไวว างใจและเชื่อมั่ น ของปวงชน และการดํ ารงตนเป นแบบอยางที่ดีง าม ใหสง เรื่อ ง
ใหคณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ
ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของหั ว หน า กลุ ม งานคุ ม ครองจริ ย ธรรมตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผูตรวจการแผน ดิน เคยวินิจฉัยไวแ ลวโดยสุจริตไมตองรับผิด
ทางวินัย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม
ในสวนราชการทุกแหงภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใชบังคับ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บั ญ ญั ติ ว่า
"การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
การกระจายภารกิ จ และทรั พ ยากรให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น การกระจายอำนาจตั ด สิ น ใจการอำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิ ดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติห น้าที่
ของส่ วนราชการต้องใช้ วิธีก ารบริ ห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ คำนึงถึง ความรับผิ ดชอบ
ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ดเผยข้ อมู ล การติด ตามตรวจสอบและประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
บั ญ ญั ติ ว่า เพื่อประโยชน์ ในการปฏิ บั ติราชการให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนด
มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ อื่นใดเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานอย่างเป็น
ระบบ มาตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25644 เป็ น ต้ น มา โดยมี ก ารถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วัด จากระดั บ กระทรวง
และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข จัดทำคำรับ รองการปฏิบั ติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป จึงจัดทำคู่มือ
การจั ด ทำคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริต กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน เรื่ อ ง การจั ด ทำคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริต กระทรวง
สาธารณสุข สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีแผนที่บอกเส้นทางการทำงาน
การจั ด ทำคำรั บ รองที่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ของกระบวนการ ระบุ ถึ ง ขั้ น ตอน ขอบเขตการปฏิ บั ติ งาน
และรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
1.2.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทราบถึงแนวทาง การ
จัดทำ คำรับรองการปฏิบัตริ าชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลา และเพิ่มความครบถ้วนถูกต้อง
1.2.3 เพื่ อถ่ ายทอดให้ บุ คลากรใหม่ สามารถทํ างานแทนกั นได้ หากมี การโยกย้ายตําแหน่ งงาน สามารถ
เริ่มปฏิบั ติงานได้อย่ างถูกต้องและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทํ างานที่ซับซ้ อน ลดข้อผิ ดพลาดจากการทํางาน
ที่ไม่เป็นระบบ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิ การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-004
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ฉบับที่ 1
ของ

บทที่ 2
การบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในการ
จั ด ทำคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ งขั้ น ตอน ตั้ งแต่ ก ารวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ทำตั ว ชี้ วั ด
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การดำเนินการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการจัดทำรายงานการประเมินผล
2.4 คำจำกัดความ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรอบการประเมิน หมายถึง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
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ฉบับที่ 1
ของ

บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

กระบวนงาน

1
(1) กพร. สป. กำหนด (ร่าง) กรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ
2

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
กพร. สป. กพร. สป.
ดำเนินการ

1 วัน
(2) กพร. สป. ประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัด สป. ราชการบริหาร
ส่วนกลาง รับทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ประจำปีงบประมาณ

3

4

(3) ศปท. สธ. เข้าร่วมประชุมชี้แจง (ร่าง) กรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ

(4) กพร. สป. วิเคราะห์ข้อมูลตัวชีว้ ัดตาม (ร่าง)
กรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ประจำปีงบประมาณ
และตามมติที่ประชุม ฯ ตาม (2)

1 วัน

- กพร. สป
- หน่วยงาน
ในสังกัด สป.
ราชการ
บริหาร
ส่วนกลาง
ผู้รับผิดชอบ
ศปท. สธ.

กพร. สป. กพร. สป
ดำเนินการ

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
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กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ฉบับที่ 1
ของ

ผู้รับผิดชอบ

ก
5

(5) กพร. สป. ประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

6

(6) ศปท. สธ. เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

7

(7) กพร. สป. เสนอเอกสารคำรับรองฯ ของหน่วยงาน
ให้หวั หน้าหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงลงนาม
ในคำรับรองฯ

8

(8) ศปท.สธ. ดำเนินการตามคำรับรอง
และจัดส่งคู่มือคำรับรองให้กับ กพร.สป.

9

(9) ศปท.สธ. ติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ครั้งที่ 1

กพร. สป. - กพร. สป
ดำเนินการ - หน่วยงานใน
สังกัด สป.
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง
1 วัน
ผู้รับผิดชอบ
ศปท. สธ.

กพร. สป. กพร. สป
ดำเนินการ

2 เดือน

1 วัน

- กพร. สป
- หน่วยงานใน
สังกัด สป.
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง
ผู้รับผิดชอบ
ศปท. สธ.

ข

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับ

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
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กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ฉบับที่ 1
ของ
ผู้รับผิดชอบ

ข
10

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ศปท. สธ.

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ศปท. สธ.

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ศปท. สธ.

(10) ศปท.สธ. จัดส่งรายงาน รอบ 6 เดือน
11

(11) ศปท.สธ. ติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ครั้งที่ 2

12
(12) ศปท.สธ. จัดส่งรายงาน รอบ 12 เดือน
13
(13) กพร.สป. ตรวจประเมิน

14

กพร. สป. กพร. สป.
ดำเนินการ

กพร. สป. กพร. สป.
ดำเนินการ
(14) กพร.สป. แจ้งผลการตรวจประเมิน

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
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ฉบับที่ 1
ของ

3.1.1.1 ขอบเขต
เริ่มจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด (ร่าง) กรอบการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจำปี งบประมาณ และจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงหน่ ว ยงานในสั งกั ด สำนั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง รั บทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ประจำปี งบประมาณ ศูน ย์ ป ฏิ บั ติการต่ อต้านการทุ จ ริต กระทรวงสาธารณสุ ข เข้าร่วมประชุม ชี้ แจง (ร่าง)
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ตาม (ร่ า ง) กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจำปี
งบประมาณ และตามมติที่ประชุม ฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุม
เจรจาความเหมาะสมของตัว ชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ศูนย์ปฏิ บัติการ
ต่อ ต้านการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข เข้ าร่ว มประชุ ม เจรจาความเหมาะสมของตั ว ชี้วัด ตามคำรับ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการ ประจำปี ง บประมาณ กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห าร สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
เสนอเอกสารคำรั บ รองฯ ของหน่ วยงาน ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน รองปลั ดกระทรวงลงนาม ในคำรั บ รองฯ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามคำรับรอง และจัดส่งคู่มือคำรับรองให้กับ
กลุ่ มพั ฒนาระบบบริ หาร สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ศู นย์ปฏิ บัติการต่อต้านการทุ จ ริต กระทรวง
สาธารณสุข ติดตามตัวชี้วัดตามคำรั บรองฯ ครั้งที่ 1 และจัดส่งรายงาน รอบ 6 เดือน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข ติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ครั้งที่ 2 และจัดส่ งรายงาน รอบ 12 เดือน
กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ตรวจประเมิ น กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการตรวจประเมิน
3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำร่างกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจ ริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับทราบ (ร่าง) กรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
3. ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข เข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จง (ร่ า ง)
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ
4. กลุ่ มพั ฒนาระบบบริ หาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ ข้อมูล ตัวชี้วัดตาม
(ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ และตามมติที่ประชุม ฯ ตาม (2)
5. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจ ริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก
ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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6. ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ประชุ ม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน และตัวชี้วัดตามนโยบายของผู้บริหาร
7. กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห าร สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอเอกสารคำรั บรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน รองปลัดกระทรวงลงนาม ในคำรับรองฯ
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานดำเนินการตามคำรับรอง
9. ผู้ ป ระสานหลักของหน่วยงานกำกับ ติดตามผู้ รับผิ ดชอบตัวชี้วัด ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1
โดยการแจ้งเวียนภายใน
10. หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ โดยการประเมินผลตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) รอบ 6 เดือน (ตามแบบฟอร์มรายงานในภาคผนวก) ได้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา
11. ผู้ประสานหลักของหน่วยงานกำกับ ติดตามผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของหน่วยงาน ครั้งที่ 2
โดยการแจ้งเวียนภายใน
12. หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ โดยการประเมินผลตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) รอบ 12 เดือน (ตามแบบฟอร์มรายงานในภาคผนวก) ได้ครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลา
13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เตรียมข้อมูล และเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการตรวจประเมิน โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14. กลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ หาร สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข แจ้ ง ผลการประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คูม่ ือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดทำคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข

สถานที่เก็บ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

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

เข้าถึงได้
ตลอดเวลา

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก
และบุคคลทั่วไป
4.4 ระบบติดตามประเมินผล
ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทที่ 5
ภาคผนวก
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow
สัญลักษณ์

คำอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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บทที่ 6
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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5.3 แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ
1. ตัวชี้วัดที่ ......................................................................................................................................................
2. หน่วยวัด : ร้อยละ/จำนวน........................................................................
3. น้ำหนัก

: ร้อยละ........

4. คำอธิบาย:
5. สูตรการคำนวณ:

6. เกณฑ์การให้คะแนน:
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 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.......
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การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... – 30 กันยายน ....)
ค่าคะแนนที่ได้
1

2

3

4

5

ร้อยละ.......

ร้อยละ.......

ร้อยละ.......

ร้อยละ.......

ร้อยละ.......

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ผลการดำเนินงานในอดีต
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด.....................................

หน่วยวัด

ร้อยละ/
จำนวน

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

2560

2561

ร้อยละ.......

ร้อยละ.......

ร้อยละ.......

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล:………………………………………………………………..………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
10. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ..................................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................
หน่วยงาน : …………………………………………………………………………………………………………….…………………..
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...................................
หน่วยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 16

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 1
ของ 61

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ตัวชี้วัดที่ ......................................................................................................................................................
2. หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ
3. น้ำหนัก

: ร้อยละ........

4. คำอธิบาย:
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี
6. เกณฑ์การให้คะแนน:
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ขัน้ ตอน
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 ....)
ค่าคะแนนที่ได้
1

2

3

4

5

ระดับ 1

-

ระดับ 2

-

ระดับ 3

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับ

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 17

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

ฉบับที่ 1
ของ 61

ค่าคะแนนที่ได้

1

เท่ากับ 1 คะแนน

2

เท่ากับ 2 คะแนน

3

เท่ากับ 2 คะแนน

7.2)

การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... – 30 กันยายน ....)
ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

ค่าคะแนนที่ได้

1

เท่ากับ 1 คะแนน

2

เท่ากับ 1 คะแนน

3

เท่ากับ 1 คะแนน

4

เท่ากับ 1 คะแนน

5

เท่ากับ 1 คะแนน

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 18

ฉบับที่ 1
ของ 61

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ผลการดำเนินงานในอดีต
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด.....................................

หน่วยวัด

ระดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
2559

2560

2561

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

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

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

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :…………………………………………………………………………………………….…....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
10. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :..................................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................
หน่วยงาน: …………………………………………………………………………………………………………….……………….…..
ผู้จัดเก็บข้อมูล: ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................
หน่วยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 19

ฉบับที่ 1
ของ 61

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid)
1. ตัวชี้วัดที่ ......................................................................................................................................................
2. หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ
3. น้ำหนัก

: ร้อยละ........

4. คำอธิบาย:
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี
6. เกณฑ์การให้คะแนน:
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone
กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ
- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ
กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ
- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ
กำหนดการดำเนินการเป็นแบบ Milestone/คุณภาพ/ปริมาณ
- กรณีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุสูตรคำนวณ
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. ค่าคะแนนที่ได้
1

2

3

4

5

ระดับ 1

-

ระดับ 2

-

ระดับ 3

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับ

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 20

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

ฉบับที่ 1
ของ 61

ค่าคะแนนที่ได้

1

เท่ากับ 1 คะแนน

2

เท่ากับ 2 คะแนน

3

เท่ากับ 2 คะแนน

7.2)

การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม .... – 30 กันยายน ....)
ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ

1

2

3

4

5

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

เกณฑ์การให้คะแนน

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

ค่าคะแนนทีไ่ ด้

1

เท่ากับ 1 คะแนน

2

เท่ากับ 1 คะแนน

3

เท่ากับ 1 คะแนน

4

เท่ากับ 1 คะแนน

5

เท่ากับ 1 คะแนน

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 21

ฉบับที่ 1
ของ 61

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ผลการดำเนินงานในอดีต
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วดั .....................................

หน่วยวัด

ระดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
2559

2560

2561

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

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

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

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :………………………………………………………………………………………….….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................
10. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :..................................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................
หน่วยงาน: …………………………………………………………………………………………………………….……………….…..
ผู้จัดเก็บข้อมูล: ...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................
หน่วยงาน : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 22

ฉบับที่ 1
ของ 61

แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI TEMPLATE)
หัวข้อรายละเอียดตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
น้ำหนัก
คำอธิบาย

สูตรการคำนวณ
เกณฑ์การให้คะแนน

เงื่อนไข (ถ้ามี)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งข้อมูล/
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

คำอธิบาย
ระบุชื่อตัวชี้วัด ให้ตรงตามประเภทของตัวชี้วัดที่ต้องการวัดผลตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ระบุ ห น่ ว ยวั ด ของตั ว ชี้ วั ด ให้ ต รงตามประเภทของตั ว ชี้ วั ด ที่ ต้ อ งการวั ด ผล
เช่น ร้อยละ แห่ง ราย บาท ระดับ เป็นต้น
ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง
- ใช้คำอธิบ ายตัวชี้วัดตามคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณนัน้
กรณีเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลที่จัดเก็บข้อมูลเอง
- ระบุค ำจำกัด ความและรายละเอีย ดเพิ ่ม เติม ของตั ว ชี ้ว ัด /ชื ่อ ตั ว ชี ้ว ั ด
ขอบเขตการดำเนิน งาน แนวทางการวัด ผลของตัว ชี ้ ว ั ด เพื ่ อ ให้ผู ้
ประเมินและผู้ ได้รับการประเมินผลมีความเข้า ใจที่ ตรงกัน
ระบุสูตรการคำนวณที่สอดคล้องกับวิธีการวัดผลของตัวชี้วัด
ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
(รายตั ว ชี้ วั ด ) สอดคล้ อ งกั บ ประเภทตั ว ชี้ วั ด และวิ ธี ก ารวั ด เช่ น ตั ว ชี้ วั ด
เชิงปริมาณต้องนำรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง มาพิจารณากำหนด
เป็นค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนด้วย เป็นต้น
ระบุ เงื่ อ นไขที่ จ ำเป็ น ซึ่ ง มี ส่ ว นสำคั ญ ต่ อ การบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด
ที่ไม่สามารถควบคุมได้
ระบุข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตของตัวชี้ วัด ซึ่งต้องมีแนวทางการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล สอดคล้ อ งกั บ คำจำกั ด ความของตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผล
ปีงบประมาณปัจจุบัน
ระบุแหล่งของข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการประเมินผล รวมทั้งวิธี การจัดเก็บ
ข้อมูล
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อรายละเอียดตัวชี้วัด
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
ผู้จัดเก็บข้อมูล
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 23
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คำอธิบาย
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัด
บรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ
ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้ าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในกรณี ที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 24

ฉบับที่ 1
ของ 61

5.4 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

❑ รอบ 6 เดือน
❑ รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์:

โทรศัพท์มอื ถือ :

คำอธิบาย :
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ชื่อตัวชี้วัด

2559

2560

2561

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

……………

……………

…………

เกณฑ์การให้คะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมิน 6 เดือน หรือ 12 เดือน
ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้

1
2
3
4
5

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 25

ฉบับที่ 1
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก

ค่าคะแนน

(ร้อยละ)

ผลการ
ดำเนินงาน

ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ประกอบตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด...........................................

………….

………………

………………

………………

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 26

ฉบับที่ 1
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดทีเ่ ป็นเชิงคุณภาพ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

❑ รอบ 6 เดือน
❑ รอบ 12 เดือน

ชือ่ ตัวชีว้ ัด :
ผูก้ ำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์:

โทรศัพท์มือถือ :

คำอธิบาย :
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ใส่ผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหรือ
รอบ 12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน

การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ....

1
2
3
4
5
เกณฑ์การให้คะแนน :ใส่เกณฑ์การให้คะแนนตามรอบการประเมินรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนนที่ได้

1
2
3
4
5

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 27
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การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดำเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

………….

………………

………………

………………

ชื่อตัวชี้วัด...........................................
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ ด้ดำเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 28

ฉบับที่ 1
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แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงผสม (Hybrid)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

❑ รอบ 6 เดือน
❑ รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

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

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 29

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
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❑ รอบ 6 เดือน
❑ รอบ 12 เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดำเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ชื่อตัวชี้วัด..............................................
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 30
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แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
หัวข้อรายงาน

คำอธิบาย

รอบระยะเวลาการรายงาน

ทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการรายงาน

ชื่อตัวชี้วัด

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
หมายเลขโทรศัพท์

ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแล ติดตามการดำเนินงานให้ตัวชี้วัดบรรลุผล
สำเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์

ระบุ ชื่ อ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ท ำหน้ าที่ รวบรวมข้อ มู ล การดำเนิ น งานของตั ว ชี้วั ด
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการ
นอกสถานที่ทำงานเป็นประจำ

คำอธิบาย

กรณีตัวชี้วัดภาคบังคับหรือใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง
▪ ใช้ ค ำอธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด ตามคู่ มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคำรั บ รอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณนั้น
กรณีเป็นตัวชี้วัดทีจ่ ัดเก็บข้อมูลเอง
▪ ระบุ ค ำจำกั ด ความและรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของตั ว ชี้ วั ด /ชื่ อ ตั ว ชี้ วั ด ขอบเขต
การดำเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระเมิ น และผู้ ได้ รั บ การป ระเมิ น ผลมี ค วามเข้ า ใจ
ที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ระบุ รายละเอียดผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตามรอบระยะเวลาของการรายงานผลของ
ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด
พร้อมทั้งแจ้งข้อมู ลประกอบที่ใช้ในการคำนวณให้ ครบถ้วนตามคำนิ ยามหรือสูตรการ
คำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ระบุ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ตามคำรั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
(รายตัวชี้วัด) ตามรอบการรายงานผล รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 31

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ 1
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แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ (รายตัวชี้วัด)
หัวข้อรายงาน

คำอธิบาย

การคำนวณคะแนนจาก ▪
ผลการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัด/ข้อมูล
- พืน้ ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
- น้ำหนัก
- ผลการดำเนินงาน

- ค่าคะแนนที่ได้

ระบุชื่อตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

▪

ระบุน้ำหนักตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด)
▪ ระบุผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วัด ทั้งนี้ต้องมีหน่วยนับ
เหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สำหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1
ตัวชี้วัด ให้ระบุตัวชี้วัดย่อยพร้อมผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน)
▪ ระบุ ค่าคะแนนของตัว ชี้วัด โดยนำผลการดำเนิ น งานเปรีย บเทียบกับ เกณฑ์
การให้คะแนนทีก่ ำหนดไว้
▪ กรณี ตัวชี้วั ดเชิงปริมาณ 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

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 32

ฉบับที่ 1
ของ 61

แนวทางการเขียนรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
หัวข้อรายงาน

คำอธิบาย
2. บัญญัติไตรยางค์ (ยิ่งน้อยยิ่งดี)
ค่าคะแนนที่ได้
1

2

3

4

5

54

52

50

48

46

ผลการดำเนินงานที่ได้ คือ ร้อยละ ๔๗
วิธีการคำนวณ
- ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก

▪

๔.๕๐๐๐

ระบุค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ได้จากการนำค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัด
มาคูณกับน้ำหนักของตัวชี้วัดหารด้วย 100

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ได้ดำเนินการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดำเนินงาน

อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

ระบุปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ทั้งที่ควบคุมได้และ

ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งที่ควบคุมได้และ
ควบคุมไม่ได้
ควบคุมไม่ได้

ข้อเสนอแนะสำหรับ
การดำเนินงานในปีต่อไป

ระบุข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณต่อไป

หลักฐานอ้างอิง

▪ ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจำนวนของเอกสารที่ได้จัดส่งมา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) โดยชนิดของ
หลักฐานอ้างอิงของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน/บุคคลฯ ตามหัวข้อแนวทางการประเมินผล
▪ ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของแผนงาน หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 33

ฉบับที่ 1
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5.5 คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ของสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม..................................................
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
………………………………..
1. คำรับรองระหว่าง
ชื่อ ............................................ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ..............................................ผู้รับคำรับรอง
และ
ชื่อ ………………………………………ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน………………………..............ผู้ทำคำรับรอง
2. คำรับรองเป็น คำรับรองสองฝ่ายเป็นสัญญาร่วมกัน และใช้สำหรับระยะเวลาการประเมิน 2 รอบ ได้แก่
รอบ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม .... ถึง วันที่ 31 มี นาคม .... และรอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม .... ถึง วันที่ 30 กันยายน ....
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ 1) คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและภารกิ จ หลั ก ปี งบประมาณ พ.ศ. .... รายบุ ค คล 3) รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด
รายบุคคล
4. ผู้ รับ คำรั บ รองและผู้ ทำคำรั บ รอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็ น พ้ องกัน แล้ ว จึงได้ล ง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(……………………………………..)

(……………………………………..)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน………………………...

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ………………………........

วันที่ ..............................................................

วันที่ ..............................................................

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-002
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 34

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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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 เดื อนเริ่ม ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม .... ถึง วัน ที่ 31 มี น าคม .... และรอบ 12 เดื อน ตั้ งแต่ วันที่
1 ตุลาคม .... ถึง วันที่ 30 กันยายน ....
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ 1) คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล 2) ตารางตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายบุคคล 3) รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
4. ผู้ รับ คำรั บ รองและผู้ ทำคำรั บ รอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็ น พ้ องกัน แล้ ว จึงได้ล ง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(……………………………………..)
(……………………………………..)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน……………………….........

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงาน.......…………………..

วันที่ ..............................................................

วันที่ ..............................................................

ลงชื่อ
(……………………………………..)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ……………………….........
วันที่ ..............................................................

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 7 พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ: กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

พรนิดา นาคทับทิม
(นางสาวพรนิดา นาคทับทิม)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พรนิดา นาคทับทิม
(นางสาวพรนิดา นาคทับทิม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คูม่ ือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กระบวนการจัดทำงบประมาณ
ในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-001
แก้ไขครั้งที่ 0๐
วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1

ฉบับที่ 1
ของ

คำนำ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 และมาตรา 16 กำหนดให้มีงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ เพื่อให้การร่วมมือและประสานงานในการจัดทำโครงการหรือบริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐ
ตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งสำหรับแผนงานบูรณาการจะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย
ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดทำ
งบประมาณในลั กษณะการบู รณาการเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิ บัติงาน ศูนย์ปฏิ บัติ การต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความเข้าใจกระบวนการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะการบู รณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ สามารถทบทวนเป้าหมายแนวทาง และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้ อง
และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
6 พฤศจิกายน 2562

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-001
วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 2

ฉบับที่ 1
ของ

สารบัญ
บทที่
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หัวข้อ
คำนำ
สารบัญ
บทนำ
หลักการและเหตุผล
การจัดทำงบประมาณ
2.1 วัตถุประสงค์
2.2 ขอบเขต
2.3 คำจำกัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 แผนภาพความเชื่อมโยง
3.1.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์
3.1.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และระดับแผนงานบูรณาการ
3.3 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
3.4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
4.3 ผู้มีสิทธิเข้าถึง
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow
แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ
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เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-001
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 3

ฉบับที่ 1
ของ

บทที่ 1
บทนำ
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิ งยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภ าพ โดยมีผ ลการดำเนินงานให้ เป็นรูปธรรม
และส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นำไปสู่การบรรลุ
จุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดร่วมกันโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด ทำงบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
โดยกำหนดให้สอดคล้องกับ
1. ยุทธศาสตร์ชาติชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2579)
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-001
วันที่บังคับใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 4

ฉบับที่ 1
ของ

บทที่ 2
การจัดทำงบประมาณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำคำของบประมาณในลักษณะการบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอดคล้องตามแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ
2. เพื่อให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงานด้านการจัดทำคำของบประมาณได้เข้าใจกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ
และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อให้หน่วยงานจัดทำเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสำหรับการตั้งของบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ทำงบประมาณในลั ก ษณะการบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงานให้เป็น
รูปธรรม และแนวทางการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำ
งบประมาณในลั กษณะการบู รณาการเชิ งยุ ทธศาสตร์ เพื่ อผู้ ป ฏิ บั ติ งานสามารถใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ
ตามขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิท ธิภาพ และเข้าใจกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ
ในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
คำจำกัดความ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและจัดหารายรับให้เพียงพอ
กับการใช้จ่าบในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีจนถึงวันที่ 30
กัน ยายนของทุกปี ถัดไป สำนักงบประมาณ เป็นหน่วยงานที่รับผิ ดชอบจัดทำงบประมาณแผ่ นดินและนำเสนอ
เพื่อพิจารณา
งบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยให้มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำข้อเสนองบประมาณของแผนงาน
บูรณาการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยให้มีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณ
ของหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน หรือระหว่างกระทรวงเพื่อลดความซ้ำซ้อน ประหยัด และมีความคุ้มค่า
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องค์ประกอบระดับแผนงาน แบ่งเป็น
1. แผนงานบู ร ณาการ หมายถึ ง แผนงานที่ ต้ อ งดำเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งตามยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ
หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน
กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อลดความซํ้าซ้อนมีความประหยัด
และคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ
2. แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใน
เชิงนโยบายที่ต้ องการผลั กดัน หรื อเห็ น ความสำคัญ ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง โดยกำหนดให้ จัดทำงบประมาณใน
ลั ก ษณะ Project based มี ที่ ม าของโครงการ เช่ น นโยบายสำคั ญ ของรั ฐ บาล ข้ อ สั่ ง การของนา ยกรั ฐ มนตรี
และนโยบายความมั่นคงเป็นด้น
3. แผนงานพื้ น ฐาน หมายถึ ง แผนงานที่ ด ำเนิ น การตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ปกติ ป ระจำ
ตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะ
ของรัฐ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. งบบุคลากร
รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้าง
ชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดำเนินการ
รายจ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารและดำเนิ น การ เช่ น ค่ า ตอบแทน ใช้ ส อย วั ส ดุ
และสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
รายจ่ า ยเพื่ อ การลงทุ น เช่ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง และค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกี่ยวข้อง
4. งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
องค์ ก ารเอกชน และนิ ติ บุ ค คลต่ า งๆ ซึ่ ง จำแนกรายจ่ า ยเป็ น งบบุ ค ลากร
งบดำเนินการ และงบลงทุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ ายที่ ไม่ เข้ าลั ก ษณะใด หรือ สำนั ก งบประมาณกำหนดให้ ใช้ จ่ ายจากงบ
รายจ่ายนี้ ซึ่งจำแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 แผนภาพความเชื่อมโยง
3.1.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ด้าน :

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ :

เป้าหมายของ
แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

เป้าหมายที่ 1 :

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี

เป้าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

เป้าหมายที่ 2 :

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
ที่ 1.1 :

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
ที่ 1.2 :

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
ที่ 2.1 :

เป้าหมาย 1 :

เป้าหมาย 2 :

เป้าหมาย 3 :

เป้าหมาย 1 :

เป้าหมาย 2 :

เป้าหมาย 3 :
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3.1.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายของ
แผนงานบูรณาการ

เป้าหมายที่ 1 : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 47

แนวทาง

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
โครงการ
หน่วยงานเจ้าภาพ :
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

แนวทางที่ 1.1.1 :

แนวทางที่ 1.1.2 :

แนวทางที่ 1.1.3 :

1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
……………………………………………….

1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
……………………………………………….

1.1.1.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
...........................................................

1.1.1.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
...........................................................

1.1.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
……………………………………………….

1.1.1.2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
...........................................................
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3.2 ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และระดับแผนงานบูรณาการ
การดำเนินงานในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ ชอบมุ่งตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน
แม่ บ ทบู ร ณาการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
“ประเทศไทยต้อ งมี ระบบราชการที่ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็ น ธรรม เป็ นภาครัฐ ที่ มี ความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
พร้อมทั้งมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต รวมถึงข้าราชการต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินให้ประชาชนทราบ และสามารถจัดการกับผู้กระทำความผิดได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม ปราศจากการ
แทรกแซง และตรวจสอบได้”
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมาย : “เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น”
ตัวชี้วัด : “ระดับคะแนนของดัชนีการับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผน”
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย :
1. ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
2. ภาคราชการมีการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบดีขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้ าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 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. ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ
ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 47
3.3 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีแนวทางในการดำเนินงาน 3 แนวทาง ดังนี้
1. ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
3. ปราบปรามการทุจริต
แนวทาง
แนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2

แนวทางที่ 3

รายละเอียด
- มุ่งเน้นกระบวนการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิต สำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเกิดขึ้นในตั ว
บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม เกิดเครือข่ายที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ผ่านกระบวนยการในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดในเรื่องของการขัดผลประโยชน์ส่ว น
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2559 -–2564)
- เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ
- มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา กลไก มาตรการ แนวทางในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น (Organization’s system control)
พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบระหว่างภาคส่วนต่างๆ
- พัฒนากลการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน มีการกำกับติดตามาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และวางมาตรการในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรร
มาภิบาล
- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
- มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคดีทุจริตให้สามารถดำเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมสามารถรับรู้ผลของคดีการ
ทุจริตผ่านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้เกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำ
การทุจริต อันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตราลดลงในที่สุด
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กระบวนการ

3.4 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ลำ
ดับ

ระยะเวลา

1. มิ.ย – ก.ย.

ต.ค. - พ.ย.

กระบวนการทบทวนและจัดทำบประมาณ

ก.ค.

ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

ก.ย. - ต.ค.

ขั้นตอนและกิจกรรม
ส่วนราชการพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ผลสั มฤทธิ์ และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ จากการใช้จ่ ายงบประมาณ
และแผนงานบูรณาการ ส่งสำนักงบประมาณ
ส่วนราชการจัดทำรายงานส่งสำนักงบประมาณ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณที่ผ่านมา
๒. การวิเคราะห์ ระดั บ ความสำเร็จ ของการดำเนิ น งานจากการใช้ จ่ า ย
งบประมาณปีงบประมาณที่ผ่านมา (PART)
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(1) การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
(2) หลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ปรุ ง ค าขอตงั้ งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ
คณะรั ฐมนตรี พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบนโยบาย วงเงิน งบประมาณ
รายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
หน่ ว ยรั บ งบประมาณ เสนอรองนายกรัฐ มนตรี ห รือรัฐ มนตรีเจ้าสั งกั ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม และส่งสำนักงบประมาณ
1) สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ
2) คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายละเอี ย ดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการ
รับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
3) สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
4) คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ และพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบข้ อ เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเอกสารประกอบงบประมาณ

กระบวนการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ลำ
ดับ

ระยะเวลา
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ม.ค.
ม.ค.
ปลายเดือน ม.ค.
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2) คณ ะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณ าให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งพระ ราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ และเอกสารประกอบ
งบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
สภาผู้ แ ทนราษฎร พิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ วาระที่ 1 (ประชุมสมัยวิสามัญ)
สภาผู้ แ ทนราษฎร พิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ วาระที่ 2 - 3
วุ ฒิ ส ภา พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ง บประมาณ ขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย เพื่ อ ประกาศบั ง คั บ ใช้ เป็ น
กฎหมายต่อไป

หมายเหตุ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
สภาผู้ แ ทนราษฎรจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 105 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ มาถึ ง
สภาผู้แทนราษฎร
วุ ฒิ ส ภาจะต้ อ งให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบภายใน 20 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น
มาถึงวุฒสิ ภา
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บทที่ 4
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
2. แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประ เด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80)
3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2579)
5. แผนแม่ บทการป้ องกั น ปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ มิ ชอบ กระทรวงสาธารณสุ ข 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. ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนงบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการและงบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ 2562
11. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. 2562
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ
คู่มือ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การปฏิบัติงาน
กระทรวงสาธารณสุข
การจัดทำงบประมาณ
ในลักษณะการบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เข้าถึงได้
ตลอดเวลา
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4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การจั ด ทำงบประมาณในลั ก ษณะการบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงาน
ให้เป็นรูปธรรม และแนวทางการดำเนินงานตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
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บทที่ 5
ภาคผนวก
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow
สัญลักษณ์

คำอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง
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5.2 แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ.....................................
แนวทางการดำเนินงาน : ………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดแนวทาง : ………………………………………………………………………
1.โครงการ...............................
2.เหตุผลความจำเป็น
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
3.วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes)
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
4.เป้าหมายโครงการ (Outputs)
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
5.กลุม่ เป้าหมายโครงการ (Target group)
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
6.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
7.กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)
(และกรุณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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8.ตัวชี้วัดกิจกรรม
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
9.ระยะเวลาดำเนินการโครงการ
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
10 งบประมาณ
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
11.สถานที/่ พื้นที่ดำเนินการ
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
12.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 7 พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ: กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
รายละเอียดข้อมูล
กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

แอน อนันตรสุชาติ
(นางสาวแอน อนันตรสุชาติ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
แอน อนันตรสุชาติ
(นางสาวแอน อนันตรสุชาติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรือง การจัดทําแผนการจัดซือจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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คำนำ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 มีเหตุผลในการประกาศ
ใช้เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชน มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้ ทุ กขั ้ น ตอน
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
พฤษภาคม 2563
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งเป็นการป้องกัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
และป้องกันการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการ
และขั้นตอนในการจัดทำแผนการจัดซื้ อจั ดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยออกแบบกระบวนงานที ่ ม ี จ ุ ดเริ ่ มต้ น และสิ ้ นสุ ดของกระบวนการ กำหนด Flow Chart ขั ้ น ตอน ขอบเขต
การปฏิบัติงาน รายละเอียดของแต่ล ะขั้นตอนการปฏิบัติงาน กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบ ัติงานภายในองค์กร (Documentation Overview) ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนลดข้อผิดพลาด
จากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเป็นแผนที่บอกเส้นทางการทำงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.2 เพื ่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านการจัด ทำแผนการจัด ซื้ อ จั ด จ้ างภายในหน่ ว ยงาน ลดขั ้ น ตอน
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
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บทที่ 2
ระบบบริหารจัดการ

2.1 หน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขต

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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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) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามาตรา 56(1) (ค) หรือ (ฉ)
(1.2) กรณี ท ี ่ ม ี ว งเงิ น ในการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งตามที ่ ก ำหนดในกฎกระทรวง (วงเงิ น งบประมาณ
ไม่เกิน 500,000 บาท) หรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา
56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(1.3) กรณีทีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 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
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเ สนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(ข) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(ค) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ง) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
เมื ่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งประจำปี ต ามวรรคหนึ ่ ง แล้ ว
ให้ห ัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
เว้น แต่กรณีที่บ ัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง หากหน่ว ยงานของรัฐ ไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
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ข้อ 12 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ 11 แล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4
แล้วแต่กรณีเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้น จัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป
2.3 คำจำกัดความ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง แผนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน
ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานของรัฐโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัว หน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับ
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 ผังกระบวนงานการทำแผนการจัด ซื้ อจัด จ้า งประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ถึงข้อ 13
ลำดับ
1

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 วัน
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

1. เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วงเงิน
โดยประมาณ
และระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจ้าง

2

30 นาที
2. เจ้าหน้าทีเ่ สนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ต่อหัวหน้าพัสดุ

3

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าพัสดุ

3. หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4

หัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

4. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ

5

30 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

5. เจ้าหน้าที่พสั ดุประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
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3.2 ขอบเขต
เริ่มจากเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เสนอหัวหน้าพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเสนอต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่ อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(ข) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(ค) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(ง) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยพัส ดุเพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3. หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
4. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
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
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่เก็บ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1 ปี

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

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก
และบุคคลทั่วไป
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บทที่ 5
ภาคผนวก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow
สัญลักษณ์

คำอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 64

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 65

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 66

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 67

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 68

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 69

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 70

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 71

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 72

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 73

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 74

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 75

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 76

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 77

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 78

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 79

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 80

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 81

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 82

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 83

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 84

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
วันที่บังคับใช 22 พฤษภาคม 2563

แกไขครั้งที่ หนา 85

ฉบับที่ 1
ของ 124

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-011
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจาง
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
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คำนำ
พระราชบั ญ ญั ติวินั ยการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้ ห น่วยงานของรัฐให้ มีการบริห าร
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
กระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
และการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจั ดการความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล
ดั งนั้ น ศูน ย์ ป ฏิ บั ติ การต่อ ต้านการทุ จ ริต กระทรวงสาธารณสุ ข จึงจั ดทำคู่มื อการปฏิ บั ติ งาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุ จ ริต กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิ ดชอบการบริห ารจัดการความเสี่ยง ของศูน ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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กันยายน 2562
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญจะทำให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 2
การบริหารจัดการ
นิยามและและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทําให้ วัตถุประสงค์
หรื อ เป้ า หมายเบี่ ย งเบนไป ซึ่ งอาจเกิ ด ข ึ้น ในอนาคต และมี ผ ลกระทบหรื อ ทํ าให้ ก ารดํ าเนิ น งาน ไม่ ป ระสบ
ความสําเร็จตามวัตถุป ระสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
2. ปั จ จั ย เสี่ ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง ต้ น เหตุ หรื อ สาเหตุ ที่ ม าของความเสี่ ย งที่ จ ะทํ า ให้ ไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท ี่ไหนเมื่อใด เกิดข ึ้นได้อย่างไร และทําไม ทั้งนี้
สาเหตุ ข องความเสี่ ย งที่ ร ะบุ ค วรเป็ น สาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ จะได้ วิเคราะห์ แ ละกํ าหนดมาตรการลดความเสี่ ย ง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
3. การระบุความเสี่ ยง (Identify Risks) เป็นกระบวนการที่ผู้ บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่ อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โดย ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่ งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและ หน่วยงานภายใน
ส่วนงาน เช่น นโยบายมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เป็นต้น
2. สภาพแวดล้อมภายใน เช่น รูปแบบการบริหารสั่ งการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้างของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ในการระบุ ค วามเสี่ ย ง มี ห ลายวิ ธี ซึ่ ง แต่ ล ะหน่ ว ยงาน อาจเลื อ กใช้ ไ ด้ ต าม
ความเหมาะสม ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้ความเสี่ยงทีห่ ลากหลาย
2. การระบุความเสี่ยงโดยการใช้ Checklist
3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จากการตัง้ คําถาม “What-if”
4. การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่สําคัญ
4. การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) หมายถึ ง การวิ เคราะห์ แ ละจั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย ง
โดยพิ จ ารณาจากการประเมิน โอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ย ง (Likelihood ) และความรุน แรงของ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนงานหรือ หน่วยงานภายในส่วนงาน
โอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่ จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
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1) การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็ น การกํ าหนดเกณฑ์ ที่ จ ะใช้ ในการประเมิ น ความเสี่ ย งได้ แ ก่ ระดั บ โอกาสที่ จะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) และระดั บ ของความเสี่ ย ง (Degree of Risk)
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานจะต้อง กําหนดเกณฑ์ของ
หน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล สภาพแวดล้อมในหน่วยงานและ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ ฯ และฝ่ายบริหาร
เกณฑ์ในข้อมูลเชิงปริมาณจะเหมาะกับความสี่ยงที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ใน การวิเคราะห์
อย่างพอเพียง สําหรับความเสี่ ยงที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้
กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
ตัวอย่างการกําหนดเกณฑ์การประเมิน
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ
ระดับ
5
4
3
2
1
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำอธิบาย
1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
1 ปีต่อครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง
5 ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ
โอกาสที่จะเกิ
คำอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

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
สาหัสถึงขั้นหยุดงาน

2

น้อย

การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควรมีการ
บาดเจ็บรุนแรง

1

น้อยมาก

มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการ
บาดเจ็บรุนแรง

5. ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ ของความเสี่ ยงหรือความไม่
แน่นอนโดยรวมทีอ่ งค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น
จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดียวหรื อระบุเป็ นช่วงก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ กับ
ความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว
ประเภทของความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านกลยุ ทธ์ เช่น
นโยบายไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาดไม่มีการวาง career path ไว้รองรับ การพัฒ นาบุคลากรและ
งานวิ จั ย นำไปใช้ ป ระโยชน์ ไม่ ได้ค วามเสี่ ย งเนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ การเมื อง การรัก ษาชื่อ เสี ย งการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างตลาด และสภาวะการ แข่งขัน เป็นต้น
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนิ น งาน (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 การลงทุน และระบบการบริห าร การเงิน เช่น การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมตั้งงบประมาณ
ผิดพลาดและใช้งบประมาณเกินความ เสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยง จากการขาดสภาพคล่อง เป็นต้น
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติตามกฎหมาย
หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของ ทางการเช่น พนักงานละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่กำหนดไว้ความเสี่ยงจากนโยบายของรัฐบาล ความเสี่ยงจากมติ ครม.
ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79
บั ญ ญั ติให้ ห น่ วยงานของรัฐจั ด ให้ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและการบริห ารจัดการความเสี่ ยง
โดยให้ถือปฏิบั ติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริห ารจัดการความเสี่ ยงเป็น
กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และส่ ง ผลกระทบต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สามารถดำเนิ น การให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ รวมถึงเพิ่ มศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถ
ให้หน่วยงานของรัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทุกฝ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าใจหลักการ กระบวนการ/
ขั้นตอน การบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไป
5. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง
1. ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยการบริหารความเสี่ยง
2. ช่วยให้การกำหนด วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ต่าง ๆ ขององค์กรมีความสมบูรณ์แ ละมีความเป็นไปได้
มากขึ้น และสอดคล้อง กับระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้
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2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการทำงานและลดโอกาสของการล้มเหลว หรือโอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจาก
การดำเนินงาน
3. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ ต่อการบริหาร/ปฏิ บั ติ งานในหน่วยงาน โดยข้อมูล จะเป็นแหล่งข้อมูล
สำหรับผู้ตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ทำให้ เกิ ดการเตรี ย มความพร้อ มและแนวทางแก้ไขปั ญ หา ต่าง ๆ ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น และส่ งผลกระทบ
กับผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
5. ช่วยให้การจัดสรรและจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ
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บนที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
ลำดับ

กระบวนงาน

1

คำสั่งศูนย์ฯ

สำรวจข้อมูลขเบื้องต้นของแต่ละ
กลุ่มที่จะทำให้เกิดปัจจัยในความ
เสี่ยง

ทุกกลุ่มงำน
ในศปท.

2

จัดประชุม

เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และจัดระดับ
ความเสีย่ ง

คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

3

จัดทำแผน

จัดทำแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ศปท. ประกอบด้วย ระบุความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองความเสีย่ ง

คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

4

สื่อสารแผน

สื่อสารแผนการบริหารของทุกกลุม่

คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

5

ติดตามและประเมินผล

ติดตามเฝ้าระวังความเสีย่ งของแต่
ละกลุม่ งาน

คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

6

ถ่ายทอดความรู้

ถ่ายทอดความรูโ้ ดยจัดประชุมชี้แจง

คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

จัดทำรายงาน

สรุปจัดทำรายงานการบริหารจัดการ คณะทำงำน
ความเสีย่ งของ ศปท.
และเลขำนุกำร

7

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ
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3.2 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
1. ให้ทุกกลุ่มงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สำรวจจัดเตรียมข้อมูลของ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน
2. จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
2.1 จั ด เตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ประชุ ม ตามคำสั่ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ องแต่งตั้ งคณะทำงานการบริห ารจั ดการความเสี่ ยงศู น ย์ป ฏิบั ติการต่ อต้ านการทุ จริต
กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
2.2 ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง นำปัจจัยของแต่ละกลุ่มมาพิจารณาถึงความสำคัญ
กรรณีเกิดผลกระทบกับหน่วยงานมากเพียงใด (อาจจะทำในรูปแบบฟอร์มที่กำหนด)
2.3 กระบวนการทำงาน
3. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประกอบด้วย ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง
4. สื่อสารแผนและสร้างความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยงทีช่ ัดเจน
5. ติดตามและประเมินผล ให้ทุกกลุ่มรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละกลุ่ม
6. ถ่ายถอดความรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงภายในศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
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บนที่ 4
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ 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

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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5.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
สำเนา

เรื่อง

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ที่ 17 /๒๕62
แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ด้ ว ย พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบั ญ ชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บั ญ ญั ติ ให้ ห น่ วยงานของรัฐ จั ด ให้ มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน
และการบริห ารจั ดการความเสี่ ย ง โดยให้ ถือปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่ก ระทรวงการคลั งกำหนด
ซึ่ ง การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งเป็ น กระบ วนการที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และส่ ง ผลกระทบต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน ของรั ฐ สามารถดำเนิ น การให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
ฉะนั้น เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับ
ดู แ ล กิ จ ก ารที่ ดี จึ ง ได้ จั ด ท ำแผ น ก ารบ ริ ห ารจั ด กา รค วาม เสี่ ย ง ก ารติ ด ต าม ป ระเมิ น ผ ลเกี่ ยวกั บ
การบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้ การบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
สามารถบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ต่ อ หน่ ว ยงานและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จึ งแต่ งตั้ ง
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
1.2 นางนภเกตต์ ขันศิลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1.3 นางสาวกาญจนธัช ศรพรหม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1.4 นางสาวพรนิดา นาคทับทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประธาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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1.6 นางสาวชนกพร แสนสุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1.7 นางสาวน้ำฝน พยัคคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
1.8 นางสาวทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
และเลขานุการ

2. หน้าที่และอำนาจ
2.1 จั ด ท ำแผน การบ ริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อต้ า น การทุ จริ ต
กระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
ตอบสนองความเสี่ยง
2.2 สื่ อ สารแผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง ให้ กั บ บุ ค ลากรของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2.3 กำกั บ ดู แ ล ติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย งในศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
กระทรวงสาธารณสุข และประเมินผล
2.4 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.5 ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงในกับบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2.6 ปฏิบัติการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
นายยงยศ ธรรมวุฒิ
(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
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
คูม่ ือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุงปี 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 7 พฤศจิกายน 2562
หัวข้อ: คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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คำนำ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศ
กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีเหตุผลในการประกาศใช เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงาน
ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพื่อใหหนวยงานของรัฐนำไปใชเปนหลักปฏิบัติ
โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน เพื่อใหเกิดความโปรงใส มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล
สามารถตรวจสอบได ทุ กขั ้ นตอนซึ ่ งเป น การปองกัน ปญ หาการทุจ ริตและประพฤติมิช อบในกระบวนการ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานรัฐที่ตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ และระเบียบดังกลาว จึงจัดทำ “คูมือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การบริหารพัสดุ” เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรวจสอบได
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
1 พฤษภาคม 2563
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ประกาศกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
มี ก ารวางแผนการดำเนิ น การซึ ่ ง จะทำให้ก ารจั ด ซื ้อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งเป็นการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต อีกทั้งการควบคุมพัสดุ
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ
โดยการจัดทำบัญชีหรือทะเบียนคุมจำแนกรายการตามประเภทและชนิดของพัสดุพร้อมทั้งให้มีหลั กฐาน
การรับ-จ่ายพัสดุ ที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนคุมไว้ประกอบการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลทางการบริหาร
เกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในการเก็บรักษา ดูแลบำรุงรักษาพัสดุให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และทำให้ทราบว่าพัสดุใดหากจะใช้ต่อไปจะทำให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
บำรุงรักษา หรือพัสดุใดหมดความจำเป็นสมควรที่จะจำหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารพัสดุ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนในการเก็บ
การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการจำหน่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ
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 เพื่อเป็นแผนที่บอกเส้นทางการทำงานการบริหารพัสดุ
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

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการบริหารพัสดุ
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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) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
การเบิกจ่ายพัสดุ
ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
ข้อ 205 การจ่ายพัส ดุ ให้ห ัว หน้าหน่ว ยพัส ดุที่มีห น้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพัส ดุ หรือผู้ที่ได้
รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่าย
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 206 หน่วยงานของรัฐใดมีความจำเป็นจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ 2 การยืม
ข้อ 207 การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะ กระทำมิได้
ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล
และกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้บ ุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่ว ยงานของรัฐ เดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 209 ผู้ย ืมพัส ดุป ระเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัส ดุนั้น มาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิ ด ชำรุ ดเสี ย หาย หรื อ ใช้ ก ารไม่ไ ด้ หรื อ สู ญ หายไป ให้ ผ ู ้ ย ืม จัด การแก้ไ ขซ่อ มแซมให้ค งสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
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(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด
ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรั ฐของตนและให้มีหลักฐาน
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ 211 เมื่อครบกำหนดยืมให้ผ ู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่ แทน มีห น้าที่ติดตามทวงพัส ดุที่ให้ย ื ม ไป
คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด
ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา
ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วย
ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตามความจําเป็น
เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวั นแรก
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชํารุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่ อไป
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนา
รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด ด้วย
ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏว่า
มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้ องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี
ที่เห็น ได้อย่างชัดเจนว่า เป็น การเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้อง
หาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
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ส่วนที่ 4 การจําหน่ายพัสดุ
ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการ
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 ่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มอบให้ ไ ว้ ใ ช้ ง านในหน้ า ที ่ เมื ่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วพ้ น จากหน้ า ที ่ ห รื อ อุ ป กรณ์ ด ั ง กล่ า ว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการ
ประเมิน ราคาทรัพย์ส ิ น ก่ อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัส ดุที ่มี การจําหน่ ายเป็นการทั ่ วไป
ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 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) แปรสภาพหรื อ ทํ า ลาย ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารที ่ห น่ว ยงานของรั ฐ กํา หนดการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
ข้อ 216 เงิ น ที ่ ไ ด้ จ ากการจํ า หน่ า ยพั ส ดุ ให้ ถ ื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารงบประมาณ
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
กําหนดรัฐ วิส าหกิจ ใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไป
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 สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งาน
เกิ น กว่ า 1 ปี และมี ม ู ล ค่ า ตั ้ ง แต่ 5,000 บาท ขึ ้ น ไป (หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที ่ กค 0410.3/ว 48
ลงวันที่ 13 กันยายน 2549)

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การบริหารพัสดุ

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-010
วันที่บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2563

แก้ไขครั้งที่ หน้า 9

ฉบับที่ 1
ของ 82

วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มี
ลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุนซึ่งโดยหลั กการ
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) ประเภทวัส ดุอุป กรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง
หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัว หน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าพัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งหรือ การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ว ยงานของศู น ย์ ปฏิบ ั ต ิ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การบริหารพัสดุ

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-010
วันที่บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2563

แก้ไขครั้งที่ หน้า 10

ฉบับที่ 1
ของ 82

บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 กระบวนการปฏิบัติงานการเก็บและการบันทึกพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ของศูน ย์ปฏิบัต ิ การต่ อต้า นการทุจ ริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 202 ถึงข้อ 203
(1) กระบวนงาน
ลำดับ
1

ผังกระบวนงาน
(1) เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
30 นาที 1. คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
30 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

30 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

30 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

30 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(2) เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องของพัสดุ

3
4

5

(3) เจ้าหน้าที่พัสดุแยกประเภท ลักษณะ ของพัสดุก่อนจัดเก็บ

(4) เจ้าหน้าที่พัสดุจดั ทำบัญชีพัสดุ

(5) เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บพัสดุในสถานทีเ่ ก็บพัสดุอย่างถูกต้องตามประเภท

6
(6) ตรวจสอบบัญชีพัสดุและพัสดุให้มคี วามถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การบริหารพัสดุ
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วันที่บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2563

แก้ไขครั้งที่ หน้า 11

ฉบับที่ 1
ของ 82

(2) ขอบเขต
การเก็บและการบันทึกพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ
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 และรายงานให้หัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวง
สาธารณสุข ทราบ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความเรียบร้อยของพัสดุ และตรวจนับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน
3. เจ้าหน้าที่พัสดุแยกประเภท ลักษณะ ของพัสดุก่อน โดยแยกชนิดให้ชัดเจนเพื่อสะดวก
แก่การลงบัญชีและการตรวจสอบ
4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กำหนด โดยแยกประเภทของวัสดุ
ตามที่กำหนดในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ เช่น วัสดุสำนักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษปกสี
กระดาษรองปกสี เป็นต้น และจัดทำสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท
5. เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุอย่างถูกต้องตามประเภท
6. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบบัญชีพัสดุและพัสดุให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การบริหารพัสดุ
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3.1.2 กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 204
ถึงข้อ 206
(1) กระบวนงาน
ลำดับ
1

ผังกระบวนงาน
(1) ผู้เบิกกรอกแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

2

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
10 นาที 1. ผู้เบิกพัสดุ
(ทุกวันพุธ) 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
10 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

10 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

10 นาที

(2) เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องใบเบิกและสำรวจพัสดุที่มีอยู่

3
(3) เจ้าหน้าที่เสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย

4

4.2 ไม่อนุมัติ

5

(5) เจ้าหน้าที่จ่ายพัสดุ ให้แก่ผู้เบิก

10 นาที

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. หัวหน้าพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

6

(6) บันทึกตัดออกจากบัญชีวัสดุ

10 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(4) หัวหน้าพัสดุ
พิจารณาอนุมัติ
4.1 อนุมัติ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การบริหารพัสดุ
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(2) ขอบเขต
การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
เริ่มจากเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบเบิกพัสดุ โดยสามารถเบิกพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลา 14.00 น.ของทุกวันพุธ โดยเมื่อมีผู้ประสงค์เบิกพัสดุให้ยื่น
ใบเบิกพัสดุต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุต่อหัวหน้าพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายพัสดุ
ให้เจ้าหน้าพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุโดยผู้จ่ายพัสดุ
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานด้วย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 204 ถึงข้อ 206
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้เบิกกรอกแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จากเจ้าหน้าที่ เพื่อเขียนชนิดและจำนวนพัสดุที่ต้องการเบิก
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัส ดุ ช นิด จำนวนพัสดุที่ต้องการเบิก
และสำรวจพัสดุที่มีอยู่
3. เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุเสนอใบเบิกพัสดุตอ่ หัวหน้าพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย
4. หัวหน้าพัสดุพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย โดยพิจารณาความเหมาะสมว่าผู้ขอเบิกใช้ตามวัตถุประสงค์
โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่
4.1 กรณีห ัวหน้าพัสดุอนุมัติการเบิกพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุตรวจสอบใบเบิ ก พั สดุ
ว่าได้รับอนุมัติสั่งจ่ายจากหัวหน้าหน่วยพัสดุแล้ว พร้อมกับตรวจสอบรายการ และจำนวนปริมาณพัสดุที่ขอเบิก
ว่ามีเพียงพอหรือไม่แล้วจึงให้จ่ายพัสดุตามรายการในใบเบิก
4.2 กรณีหัวหน้าพัสดุไม่อนุมัติการเบิกพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้เบิกด้วย
5. เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุ ให้แก่ผู้เบิก
6. เจ้าหน้าที่พัสดุตัดรายการพัสดุออกจากบัญชีวัสดุ
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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
1

ผังกระบวนงาน
(1) ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป
ของหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2

(2) เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ

3

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
10 นาที 1. ผู้ยืมพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
10 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

10 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

20 นาที

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. หัวหน้าพัสดุ
3. หัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
1. ผู้ยืมพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ

(3) เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุ ตามกรณีทยี่ ืม

4

4.2.
ไม่อนุมัติ
Z
(4) หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4.1.อนุมัติ

5

10 นาที
(5) ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม

6
7

8

ผู้ยืม/ผู้สง่ คืนพัสดุ

(6) ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ

(7) เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและรับคืนพัสดุ
หรือติดตามทวงถามเมื่อเกินกำหนดส่งคืน

(8) จัดเก็บพัสดุ

กรณีชำรุด/
เสียหาย/
สูญหาย

20 นาที

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พสั ดุ)

20 นาที

เจ้าหน้าที่พสั ดุ
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(2) ขอบเขต
การยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
2. การให้ บ ุ คคลยื มใช้ ภายในสถานที ่ ของหน่ วยงานของรั ฐเดี ยวกั นจะต้ องได้ ร ั บอนุ ม ั ติ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้น มาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้ พัสดุนั้นคงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกับพัสดุนั้น
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
4. การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ส ิ ้ น เปลื อ งระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ก ระทำได้ เ ฉพาะ
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน
และให้มีห ลักฐานการยื มเป็น ลายลั กษณ์ อ ัก ษร ทั้งนี้ โดยปกติห น่ว ยงานของรัฐ ผู้ ยื มจะต้อ งจัดหาพั ส ดุ
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
5. เมื่อครบกำหนดยืมให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูปจากเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยแบบฟอร์ม
ใบยืมพัสดุประเภทคงรูป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562)
2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบยืมพัสดุประเภทคงรูป
3. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบยืมพัสดุประเภทคงรูปต่อหัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณา
ตามกรณีที่ยืม
4. หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่ออนุมัติ
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4.1 กรณีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติการยืม ให้ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม ก่อนมอบพัสดุให้ผู้ยืม
4.2 กรณีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่อนุมัติการยืม ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ยืมด้วย
5. เมื่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ได้รับมอบหมายอนุมัตกิ ารยืม 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
หรือติดตามทวงถามเมื่อเกินกำหนดส่งคืนเมื่อครบกำหนดยืม ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด
8. เมื่อผู้ยืมพัสดุนำพัสดุมาส่งคืน ให้ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบก่อนรับพัสดุคืนจากผู้ยืม
และนำพัสดุจัดเก็บให้เรียบร้อย

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การบริหารพัสดุ
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3.1.4 กระบวนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษา ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 212
(1) กระบวนงาน
ลำดับ
1

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา

(1) หน่วยงานจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครอง

2
(2) ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา

3
4

(3) จัดทำแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

(4) ดําเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ส่งซ่อมแซม

5

1 วัน
10 นาที

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. หัวหน้าพัสดุ
3. หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงาน

(5) หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติ

6

เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(6) ดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้

7

เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(7) รายงานผลการซ่อมแซมพัสดุ
และจัดเก็บพัสดุ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การบริหารพัสดุ

เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-010
วันที่บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2563

แก้ไขครั้งที่ หน้า 18

ฉบับที่ 1
ของ 82

(2) ขอบเขต
เริ่มจากการหน่วยงานจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วย
ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. หน่ว ยงานต้องจัด ให้มีผ ู้ควบคุมดูแลพัส ดุที่ อยู่ ในครอบครอง โดยเจ้าหน้าที่พั ส ดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ได้
2. เจ้าหน้าที่พัส ดุห รือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องควบคุมดูแลพัส ดุที่อยู่ในครอบครอง
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม
4. เจ้ าหน้ าที ่ พ ั สดุ เสนอแผนการซ่ อมและระยะเวลาการซ่ อมกรณี ท ี ่ พ ั สดุ เกิ ดการชํ ารุ ด
ต่อหัวหน้าพัสดุ และหัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาส่งซ่อม ต่อต่อ หัว หน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
อนุมัตใิ ห้ดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
6. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
7. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการส่งซ่อมแซมพัสดุ และจัดเก็บพัสดุ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง
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3.1.5 กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ถึงข้อ 214
(1) กระบวนงาน
ลำดับ
1

ผังกระบวนงาน
(1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
(คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี)

2

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 วัน
1. หัวหน้าหน่วยงาน
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
1 วัน

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(2) เจ้าหน้าที่พัสดุ เตรียมเอกสารหลักฐานการรับวัสดุ ใบเบิกวัสดุ บัญชี
วัสดุและเอกสารหลักฐานการรับครุภัณฑ์และทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบ

3
(3) คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี
(วันทำการแรกของเดือนตุลาคม) และรายงานผลฯ

4

30 วันทำการ คณะกรรมการ
นับแต่วนั ที่ ตรวจสอบพัสดุ
เริ่มตรวจฯ ประจำปี
1 วัน

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(4) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานผลฯ ของคณะกรรมการฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด

5
(5)เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง

1. หัวหน้าหน่วยงาน
2. หัวหน้าพัสดุ
3. คณะกรรมการ
สอบหา
ข้อเท็จจริง

(5.1) กรณีการเสื่อมสภาพเนื่องมาจาก (5.2) กรณีผลการพิจารณาปรากฏว่า
จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย
การใช้งานตามปกติหรือสูญไป
ให้ดําเนินการตามกฎหมาย
ตามธรรมชาติ ให้ดำเนินการ
และระเบี
ยบที่เกี่ยวข้องของ
จำหน่าย
ทางราชการ

6

เจ้าหน้าที่พสั ดุ
(6) เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

การบริหารพัสดุ
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(2) ขอบเขต
การตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ถึง ข้อ 214 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี
เริ่มจากเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่
เป็นเจ้าหน้าที่ 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 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ดําเนินการ
ตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบพั สดุ ประจำปี ดํ าเนิ นการตรวจสอบพั สดุ ประจํ าปี ใช้ ระยะเวลา
30 วันทำการ ตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยตรวจสอบการรับ-จ่ายถูกต้องหรือไม่
พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะสาเหตุใด
หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
4. เจ้ า หน้ า ที่ พ ัส ดุเ สนอรายงานผลการตรวจสอบพัส ดุ ป ระจำปี ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ส่งรายงานเสนอตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ 1 ชุด และส่งสำเนารายงาน
ไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
5. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
5.1 กรณี ท ี ่ เ ห็ นได้ อ ย่า งชัด เจนว่า เป็ น การเสื ่อ มสภาพเนื ่อ งมาจากการใช้ งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้ เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้
5.2 กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
6. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง ต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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3.1.6 กระบวนการปฏิบัติงานการจําหน่ายพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215
ถึงข้อ 219
(1) กระบวนงาน
ลำดับ
1

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 วัน
เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(1) เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานพิจารณาจำหน่ายตามวิธี

2

1 วัน
(2) หัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาสั่งให้ดำเนินการ

3
(3) เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจำหน่ายตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(ก) การขาย
(ข) การแลกเปลี่ยน
(ค) การโอน
(ง) แปรสภาพหรือทำลาย

4

1. หัวหน้าหน่วยงาน
2. หัวหน้าพัสดุ

60 วัน
นับถัด
จากวันที่
หัวหน้า
หน่วยงาน
สั่งการ

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

1 วัน

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

(4) ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน
และแจ้ง สตง. ภายใน 30 วัน
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนำไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
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(2) ขอบเขต
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. การขาย โดยวิ ธ ี ท อดตลาดให้ ถ ื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทํา การประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่มีการจําหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพั สดุ
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
ของรั ฐที ่ หน่ วยงานของรั ฐมอบให้ ไว้ ใช้ ในหน้ าที ่ เมื ่ อบุ คคลดั งกล่ าวพ้ นจากหน้ าที ่ หรื ออุ ปกรณ์ ด ั งกล่ าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายแก่บุคคลดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. การแลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
3. โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
4. แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
5. การจำหน่ายเป็นสูญ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิ ด
แต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 215 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ
(ข) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้อยู่ในอํานาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
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(3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. เจ้าหน้าที่ พัส ดุ ส่ง รายงานพิจารณาการจำหน่ายตามวิธี เสนอตามลำดับชั้นจนถึง
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
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารพัสดุ

สถานที่เก็บ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1 ปี

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
www.stopcorruption.moph.go.th
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก
และบุคคลทั่วไป
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บทที่ 5
ภาคผนวก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow
สัญลักษณ์

คำอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

ชนกพร แสนสุด
นางสาวชนกพร แสนสุด
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นางสาวชนกพร แสนสุด
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คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
คู่มือการปฏิบัตงิ าน
แก้ไขครั้งที่ ฉบับที่ 1
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-008
วันที่บังคับใช้ 25 มีนาคม 2563
หน้า 1
ของ 12
กระทรวงสาธารณสุข

คานา
คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทาแนวทาง
การปฏิ บั ติงานการด าเนิ น การจั ดซื้อจั ดจ้ างและพั สดุ เพื่ อใหไดมาซึ่ งพั ส ดุโดยการซื้ อ จาง เช่ าแลกเปลี่ ย น
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง ดาเนินการให้ ถูกต้องเป็ นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
เสร็จสิ้นภายใน 10 วัน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือศูนย์ปฏิบัติการ
ต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง กระบวนการจั ดท าแนวทางการปฏิ บั ติ งานการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
และพั สดุ ฉบั บ นี้ จะสามารถใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานกระบวนการจั ดท าแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น ด้วย
ความเรียบร้ อย ถู กต้ องและทั นเวลา อั นก่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ต่อภารกิ จของศู นย์ปฏิ บั ติการต่ อต้ านการทุ จริต
กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
มีนาคม 2563

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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สารบัญ
บทที่

1
2

3

4

5

หัวข้อ
คานา
สารบัญ
บทนา
หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
2.2 ขอบเขต
2.3 คาจากัดความ
2.4 หลักเกณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนการ
3.1.1 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ
3.1.1.1 ขอบเขต
3.1.1.2 ขั้นตอนปฏิบัติการ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
4.3 กฎกระทรวงการคลัง
ภาคผนวก

หน้า
1
2
3
4
5
5-6
6

7-8
9
9-10
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
เพื่อสนั บสนุ นให้ ปฏิบั ติงานดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างและพัส ดุ ให้ เกิดมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
ถูกต้อง ทั นเวลา ถูกต้องตามคู่มือการด าเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ตามพระราชบั ญญั ติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กาหนดในกฎกระทรวงการคลัง
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บทที่ 2
การบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
กองบริหารการคลัง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ในการด าเนิ นการลงระบบการจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.3 คาจากัดความ
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่าแลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิ ติ กรรมอื่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ การจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง
พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
สิน ค้ า หมายถึ ง วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น สิ่ งปลู ก สร้าง และทรัพ ย์ สิ น อื่ น ใด รวมทั้ งงานบริก ารที่ รวม
อยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
งานบริการ หมายถึง งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับของตามประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ จ ากบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า ง
ของหน่ วยงานของรัฐ การรับ ขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้าง
ที่ ป รึ ก ษา งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง และการจ้ า งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์
งานก่ อ สร้ า ง หมายถึง งานก่ อ สร้างอาคาร งานก่อ สร้างสาธารณู ป โภค หรือ สิ่ งปลู ก สร้างอื่ น ใด
และการซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง รื้ อ ถอน หรื อ การกระท าอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะท านองเดี ย วกั น ต่ อ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่ าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
งานจ้างที่ปรึกษา หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษา
หรือแนะนาแก่ห น่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน
การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ใน
ภารกิจของรัฐของหน่วยงานของรัฐ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายถึง งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา
และการจาหน่ายพัสดุ
ราคากลาง หมายถึง ราคาเพื่ อใช้ เป็ นฐานส าหรับ เปรียบเที ยบราคาที่ผู้ ยื่นข้อ เสนอได้ยื่น เสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง
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เงินงบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ย วด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่ว ยงานของรัฐได้รับ ไว้โดยได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
เงิน ซึ่งหน่ ว ยงานของรั ฐได้รั บ ไว้โดยไม่ ต้องนาส่ งคลั งเป็ น รายได้แผ่ นดิ นตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอ ากร
ค่าธรรมเนี ยม หรือผลประโยชน์ อื่น ใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจเรี ย กเก็ บ ตามกฎหมาย และให้ ห มายความรวมถึ ง เงิ น กู้ เงิน ช่ ว ยเหลื อ และเงิน อื่ น
ตามกาหนดในกฎกระทรวง
เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
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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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ
ลาดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
1 วัน งานพัสดุ

(1) ขั้นเตรียมการ จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1.1 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1.2 รายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- กรณีจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 100,000 บาท ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท
ให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
- งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร (แหล่งของเงิน ได้แก่
รหัสงบประมาณ/ กิจกรรม/ศูนย์ต้นทุน)

2

1-3 วัน

งานพัสดุ

1-3 วัน

งานพัสดุ

(2) ขั้นดาเนินการ
จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ
3
(3) ขั้นดาเนินการ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างจัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคา
ก
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ลาดับ
4

กระบวนงาน
ก

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
1-2 วัน งานพัสดุ

(2) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
เพื่ออนุมัติรับราคาและประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

5

1 วัน

งานพัสดุ

1 วัน

งานพัสดุ

2 วัน

งานพัสดุ

(5) ขัน้ ดาเนินการ
ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
6
(6) บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
พร้อมจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และใบตรวจรับพัสดุ
7
(7) ดาเนินจัดทาเอกสารขอเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ
ส่งกองบริหารการคลัง
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3.1.1.1 ขอบเขต
การดาเนิ นการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เช่าแลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่ น
ตามพระราชบั ญญั ติการจัดซื้อจั ดจ้ างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ขั้นเตรียมการ
- จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- จัดเตรียมรายชื่อคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง (แต่งตั้งจากข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เรียกชื่ออื่น)
 กรณีจัดซื้อจัดจ้าง เกิน 100,000 บาท ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน
 กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ให้แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 1 คน
- จัดเตรียมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แหล่งของเงิน ได้แก่ รหัสงบประมาณ
ผลผลิต/กิจกรรม/ศูนย์ต้นทุน)
(2) ขั้นดาเนินการ
- จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกอบด้วย
 หนังสือรายงานขอซื้อขอจ้าง
 หนังสือรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 จัดทาแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
 จัดทาเอกสารแนบต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา (ตัวจริง) ขออนุมัติจัดประชุม/
อบรม โครงการ หนังสือเชิญ กาหนดการ และประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจเพื่ออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
และใบตรวจรับพัสดุ
 กรณีจัดซื้อเป็นงวด ๆ ให้ดาเนินการจัดทาหนังสือส่งกองบริหารการคลัง
เพื่อดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการขอก่อหนี้ผูกพัน (Po)
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- จัดทาเอกสารขอเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการส่งกองบริหารการคลัง ประกอบด้วย
 หนังสือขอส่งใบสาคัญเบิกจ่ายเงิน ถึง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 หนังสือถึงผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบตรวจรับพัสดุ เอกสารข้อมูลทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
(e-GP) เอกสารในชุดรายงานขอซื้อจ้างทั้งหมด
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บทที่ 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
คู่มือการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน
การดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและพัสดุ

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
www.stopcorruption.moph.go.th

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)
เข้าถึงได้
ตลอดเวลา

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
1. บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2. บุคลากรหน่วยงานภายนอก
3. บุคคลทั่วไป
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บทที่ 5
ภาคผนวก
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
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
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ 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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“สิ น ค้ า ” หมายความว่ า วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใด รวมทั้ ง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา
ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม
การระบายน้ํา การขนส่งทางท่อ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนํ าแก่หน่ วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ผังเมือ ง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบคุ คลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(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 หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้ รั บ ไว้ โ ดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ งนํ า ส่ ง คลั ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
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 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มรี ะเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทําได้ โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ ี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล
ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศ
ดั ง กล่ า วจะกํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เสนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งใดตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้
การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
มาตรา ๘ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างมีนัยสําคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม
มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทํา
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
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) กรณี ที่ เ ป็ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ มี ว งเงิ น ค่ า จ้ า งตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงหรื อ ที่ มี
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรายละเอี ย ดการจั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง
และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอ
การจั ดทํ าบั น ทึกรายงานผลการพิจ ารณา รายละเอีย ดวิ ธีก ารและขั้น ตอนการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ในกรณี ที่ ป รากฏในภายหลั ง ว่ า ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด
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
การจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมตามโครงการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ตามมาตรา ๑๘ ก็ไ ด้ ทั้ง นี้ การจัดซื้ อจั ดจ้ างที่ต้อ งจั ดทํ าข้ อ ตกลงคุณ ธรรมดั งกล่าวให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และความคล่องตัว
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ตามที่ ค ณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้อง
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ทราบด้วย
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แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ นประเภทหรื อ มี ว งเงิ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกํ า หนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา หากประสงค์ จ ะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอกั บ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
มาตรฐานขั้นต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๒๐ ให้ มี ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู้ อํ า นวยการ
สํ า นั ก งบประมาณ อั ย การสู ง สุ ด อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจ ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขาธิ การคณะกรรมการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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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 กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ มีว าระอยู่ ในตํ าแหน่ง คราวละสามปี และอาจได้ รั บ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน
หกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๔) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะหย่ อ นความสามารถ บกพร่ อ งหรื อ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
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(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๔) วินิจ ฉัยความเป็นโมฆะของสั ญญาหรือ ข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔ รวมทั้ งตีค วามและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
(๖) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้
ผลการดําเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ต้อ งมี กรรมการมาประชุมไม่ น้อ ยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุม
พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน แล้วแต่กรณี ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว
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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
การบริ ห ารจั ด การ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
(๖) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(๗) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับข้อหารือ และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ได้ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ตามวรรคสามว่ า การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๘
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง
ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมชลประทาน
ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก
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มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การกํ า หนดราคากลางของ
หน่วยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ
แทนได้ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ เช่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์
หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๕ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการราคากลาง
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก
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ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ทั้งนี้ องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
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) กํา หนดแนวทางและวิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น งานโครงการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๖) ยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ย ดของแนวทางและวิ ธี ก าร
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๗) พิจ ารณาข้อ ร้ อ งเรี ย นกรณีที่ เ ห็น ว่ าหน่ ว ยงานของรัฐ มิ ได้ ป ฏิบั ติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามแนวทาง
และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
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(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได้
ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๕ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการ ค.ป.ท. และ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
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) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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(๔) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดํ า เนิ น การตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ป ระกาศในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ในกรณี ที่ พิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นตาม (๒) แล้ ว รั บ ฟั ง ได้ ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ
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 คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อํ า นาจเรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดมาชี้ แ จงหรื อ ให้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาได้
หมวด ๔
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๔๖ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลและพั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้
กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยปีละสองครั้ง
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มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และจัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
รายงานตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๔๙ ให้ ก รมบั ญชี ก ลางมี หน้ า ที่ใ นการกํา หนดและจั ด ให้ มี หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ตามหลั ก วิ ช าชี พ และตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางจะดํ า เนิ น การเอง
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในการกําหนด
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน
มาตรา ๕๐ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การ งานประชุ ม งานวิ ช าการ
การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย
คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้างในสาขาใด
ที่ผู้ ประกอบการงานก่อ สร้ างในสาขานั้น ต้อ งขึ้ น ทะเบีย นไว้กั บกรมบัญ ชีกลางตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งใช้
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผ้ปู ระกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา
มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกํ า หนดใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น
ตามวรรคหนึ่ ง ไว้แ ล้ ว หน่ ว ยงานของรั ฐไม่ ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการประเภทนั้ น อี ก
และให้ห น่ว ยงานของรัฐ กํา หนดคุณ สมบัติ ผู้มี สิ ทธิ เข้ ายื่ นข้ อ เสนอตามมาตรา ๕๑ หรื อมาตรา ๕๒
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ ป ระกอบการที่ มี สิ ท ธิ ข อขึ้ น ทะเบี ย น การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธี เ ฉพาะเจาะจง ได้ แก่ การที่ หน่ ว ยงานของรั ฐเชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการที่ มีคุ ณ สมบั ติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน
เว้นแต่
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต
จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ
หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
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(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน
จึ ง จะประมาณค่ า ซ่ อ มได้ เช่ น งานจ้ า งซ่ อ มเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ กล เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งไฟฟ้ า
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ ทั้ ง วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปและวิ ธี คั ด เลื อ ก หรื อ ใช้ วิ ธี คั ด เลื อ กแล้ ว แต่ ไ ม่ มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ โ ดยตรงเพี ย งรายเดี ย ว
หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือ ตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือ ภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็ น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่ง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างกับคู่สัญญา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๕๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด ทํ า ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดของพั ส ดุ
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได้
ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารจ้ า งออกแบบรวมก่ อ สร้ า งซึ่ ง ไม่ อ าจจั ด ให้ มี แ บบรู ป รายการงานก่ อ สร้ า ง
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ
และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด
วัน เวลา สถานที่ยื่นข้อเสนอ และเงื่อนไขอื่น 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
ให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๖) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกํ า หนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ
ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
มาตรา ๖๕ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโดยวิ ธี ต ามมาตรา ๕๕ (๑) หรื อ (๒)
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๓) บริการหลังการขาย
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีท่ีกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
พั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ตาม (๔) ให้ เ ป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์ อื่ น ประกอบและจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ กณฑ์ เ ดี ย วในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก ให้ ใ ช้ เ กณฑ์ ร าคา รวมทั้ ง
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ ก็ได้
เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ด้วย
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖
(๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิ กการจัดซื้ อจัด จ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิท ธิ์ของหน่ วยงานของรัฐ ผู้ยื่ นข้อ เสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกู ยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร
เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม (๒)
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระกาศในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้
มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๗
งานจ้างที่ปรึกษา
มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา ๖๙
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป
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(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือ ที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด
(ง) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ทั้งวิ ธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไปและวิธี คัดเลื อ ก หรือใช้ วิธีคัด เลือ กแล้ว แต่ไม่ มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค
(ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว
(ฉ) เป็ น งานที่ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของชาติ หากล่ า ช้ า
จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(ช) กรณีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม (๒) (ข)
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๗๑ รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสํ า หรั บ งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาในหมวดนี้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้นําบทบั ญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้ บังคับกับงานจ้างที่ ปรึกษาตามหมวดนี้
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษา
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล
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ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ ป รึ กษาที่ รัฐ ต้ อ งการส่ง เสริม หรื อ สนั บ สนุ น ตาม (๔) ให้ เ ป็น ไปตามที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๖๙ (๑) หรือ (๒) นอกจาก
ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด
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(๒) กรณี ง านจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ งานที่ ซั บ ซ้ อ น
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาประเภทใดหรื อ กํ า หนดรายละเอี ย ดอื่ น ของงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง เพิ่ ม เติ ม ได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธีประกวดแบบ
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย ทั้งนี้ ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน
ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๘๕ รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสํ า หรั บ งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๘๘ ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
อัต ราค่ า จ้า งผู้ใ ห้ บริ การงานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่อ สร้ าง ให้ เป็ น ไปตามที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒ รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนงานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๙
การทําสัญญา
มาตรา ๙๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งทํ า สั ญ ญาตามแบบที่ ค ณะกรรมการนโยบายกํ า หนด
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทําได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การทําสัญญา
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทําได้
ในกรณี จํ าเป็ น ต้อ งทํ าสั ญ ญาเป็ นภาษาต่ า งประเทศ ให้ ทํ าเป็ นภาษาอั ง กฤษและต้ อ งจั ด ทํ า
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๙๗
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้ เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ไ ด้ ทํ า สั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาตามวรรคหนึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๑๐๔ ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้
มาตรา ๙๕ สั ญ ญาที่ ทํ า ในราชอาณาจั ก รต้ อ งมี ข้ อ ตกลงในการห้ า มคู่ สั ญ ญาไปจ้ า งช่ ว ง
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
มาตรา ๙๖ หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ โดยไม่ ทํ า ตามแบบสั ญ ญา
ตามมาตรา ๙๓ ก็ได้ เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรื อ (ฉ) หรื อ การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้า งมี ว งเงิ น เล็ กน้ อ ยตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง จะไม่ ทํ าข้ อ ตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกํ า หนดวงเงิ น เล็ ก น้ อ ยให้ แ ตกต่ า งกั น ตามขนาด
หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ
ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
มาตรา ๙๘ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศเผยแพร่ ส าระสํ า คั ญ ของสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง
ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๙๙ รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการทํ า สั ญ ญาที่ ไ ม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวดนี้
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
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๐๑ งานจ้ า งก่ อ สร้ า งที่ มี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การเป็ น ระยะ ๆ อั น จํ า เป็ น ต้ อ งมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น
การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๐๓ ในกรณี ที่ มี เ หตุ บ อกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงต่ อ ไปนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้
ในการนี้ หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ ใ ห้ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลเพื่ อ เรี ย กให้ ช ดใช้ ค่ า เสี ย หายตามสั ญ ญาต่ อ ไป ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และระยะเวลาในการพิจ ารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ ให้เ ป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกํ าหนด
ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งกํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาค่ า เสี ย หายและ
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๑๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือ กผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ
ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด จะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๐๘ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร รั ฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บกํ า หนดการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
โดยอนุโลม
หมวด ๑๒
การทิ้งงาน
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน
(๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด
(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น
(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
(๔) เมื่อ ปรากฏว่ าผลการปฏิ บัติ ตามสัญ ญาของที่ ปรึ กษาหรือ ผู้ให้ บริ การงานจ้า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
(๕) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘
(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และให้แจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑๑ เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว ห้ามหน่วยงานของรัฐ
ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว
หมวด ๑๓
การบริหารพัสดุ
มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(๑) การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
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(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด
เกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิอุ ท ธรณ์ ยื่น อุ ท ธรณ์ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ภายในเจ็ ดวั น ทํ า การ
นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่
ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๙ เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการ
พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงานดั ง กล่ า ว
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็น ว่าอุทธรณ์ฟังขึ้ นและมีผลต่อการจัดซื้อ จัดจ้า ง
อย่างมีนัยสําคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
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ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องตามวรรคสี่
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
หมวด ๑๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ด หรื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุ จ ริ ต ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง สิ บ ปี หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต่ ส องหมื่ น บาทถึ ง สองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
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 เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดา
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ข้ อ บั ญ ญั ติ และข้ อ กํ า หนดใด ๆ เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ มาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 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 เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
จนกว่ า จะมี ป ระกาศที่ อ อกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง หรื อ กฎหรื อ ระเบี ย บที่ อ อกตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ใช้บังคับ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการนโยบายได้ อ อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ ว
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ หากหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง ใช้บังคับ การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑)
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่ ง ตั้ ง หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ กํ า หนดไว้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๖ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า คณะกรรมการ 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
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ 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 เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการ
ตามระเบี ยบสํ า นักนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น
การขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในงานก่ อ สร้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้
การดํ า เนิ น การเพื่ อ สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง การกระทํ า อั น มี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.
สํานักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ และกําหนดงบประมาณ รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงาน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ประกอบกั บ
มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒
วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘
มาตรา ๗๐ วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
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) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด 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
ผู้ต รวจการแผ่ น ดิน เลขาธิ การคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต แห่งชาติ ผู้ ว่ าการ
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) หน่ วยงานอื่ นตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้ บริ หารสู งสุ ด ของหน่ว ยงาน
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ข้ า เสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ มในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาหรื อ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อํ า นาจในการดํ า เนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ บุ ค คลรายหนึ่ ง
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด หรื อ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ใ นบริ ษั ท จํ า กั ด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน
คํ า ว่ า “ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ” ให้ ห มายความว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยที่ ต นเองเป็ น ผู้ ใ ช้ อํ า นาจในการบริ ห ารที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว น
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
กระทํ า การอย่ า งใด ๆ อั น เป็ น การขั ด ขวาง หรื อ เป็ น อุ ป สรรค หรื อ ไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน
หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่า
กระทํ า การทุ จริ ตอื่ นใดในการเสนอราคา ทั้ งนี้ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ที่ จะแสวงหาประโยชน์ ในระหว่ าง
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอด้ วยกั น หรื อ เพื่ อ ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายหนึ่ ง รายใดเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ทํ า สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
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โดยวิ ธี คัด เลือ กตามข้ อ ๗๔ คณะกรรมการดํ าเนิน งานจ้ างที่ ปรึ กษาโดยวิธี ประกาศเชิ ญ ชวนทั่ว ไป
ตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปตามข้ อ ๑๔๖
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๔๙ และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ ๑๕๕
“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า
ภาพสินค้า พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการ
หรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ส่วนที่ ๒
การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ ๓
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ
ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เว้ น แต่ ก ระทรวงกลาโหมหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บประกาศกํ า หนดให้
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คํานึงถึงระดับ
ตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
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(ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย
(ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว
(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ ๖
ในกรณี ที่ มีกฎหมายกํ าหนดเรื่ อ งการมอบอํ า นาจและการมอบอํา นาจต่ อ ไว้ เป็ น การเฉพาะ
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการสั่งการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ
ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องภาครั ฐ โดยรวม หน่ ว ยงานของรั ฐ ใด
จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้ โดยให้ผู้มอบอํานาจ
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๔
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ต ามระเบี ย บนี้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ให้ ห น่ว ยงานของรั ฐใช้ เ อกสารที่ จั ด พิม พ์ จ ากระบบจัด ซื้ อ จัด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ
ส่วนที่ ๕
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า ปี เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หัว หน้าเจ้าหน้ าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครื อ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
และของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด และให้ ปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจําปีตามข้อ ๑๑ แล้ ว
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒
หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า ปี
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ทํ า รายงานพร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ล
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
ส่วนที่ ๖
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบั ติดําเนินการตรวจสอบคุ ณสมบัติ ของผู้ ยื่นข้อ เสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มี ผลประโยชน์ ร่วมกั น
หรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการ
ที่กําหนดในระเบียบนี้
ส่วนที่ ๗
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) รายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า งตามความในหมวด ๒ ส่ ว นที่ ๒ หมวด ๓ ส่ ว นที่ ๒
และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้
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หมวด ๒
การซื้อหรือจ้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๗ การดํ าเนิ นการในหมวดนี้ ไม่ ใ ช้บั งคั บกั บงานจ้ างที่ ปรึ กษาและงานจ้า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว
ข้อ ๑๙ หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดประสงค์ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งให้ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง อื่ น
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการทําสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได้
กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ
ส่วนที่ ๒
กระบวนการซื้อหรือจ้าง
การจั ดทํ าร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั สดุ หรื อแบบรู ปรายการ
งานก่อสร้าง
ข้อ ๒๑ ในการซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มิ ใ ช่ ก ารจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา
ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง รวมทั้ ง กํ า หนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
ให้ กํ า หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง หรื อ รายการในการก่ อ สร้ า ง
ตามมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ไ ด้
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
ในการจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อ ที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓
และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ห รื อ แบบรู ป รายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อ เสนออื่ น ๆ เช่ น การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ จํ าเป็ น ในการซื้ อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้ อ หรื อ จ้ า งกรณี จํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นอั น เนื่ อ งมาจากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ อ าจคาดหมายได้
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงิ น ที่ จ ะซื้ อ โดยให้ ร ะบุ ว งเงิ น งบประมาณ ถ้ า ไม่ มี ว งเงิ น ดั ง กล่ า วให้ ร ะบุ ว งเงิ น
ที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ
ข้อ ๒๔ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบตามรายงานที่ เ สนอตามข้ อ ๒๒
หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๒๕ ในการดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ างตามข้ อ ๒๕ แต่ ละคณะประกอบด้ วย ประธานกรรมการ
๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ
ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
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ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา หรื อ กรรมการซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น 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
เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรื อ จ้างครั้งหนึ่ ง ซึ่ง มีวงเงินเกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ ใ นรายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า ง
ตามข้อ ๒๒ ด้วย
ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑
หรือข้อ ๓๒ แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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ข้อ ๓๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว
และยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หากประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว ม
เสนอราคาในครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา
ข้อ ๓๗ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๑) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๒) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาผ่ า นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การ
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้
ถ้า ไม่มี ผู้ เ ข้า เสนอราคา ให้ เ จ้า หน้า ที่ เ สนอหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐผ่ านหั ว หน้า เจ้ าหน้ า ที่
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ใ นเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก รายผ่ า นทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อ ยละสิบของวงเงินที่จะซื้ อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ
ในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาตามวรรคหนึ่ ง เสนอราคาผิ ด เงื่ อ นไขตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นเอกสารซื้ อ
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔๓ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า เอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการยื่ น ข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ยื่ น ผ่ า นทางระบบประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํ า นวนเอกสารดั ง กล่ า วมาส่ ง ณ ที่ ทํ า การของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในภายหลั ง โดยให้ ล งลายมื อ ชื่ อ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กํากับในเอกสารนั้นด้วย
การกํ า หนดวั น ให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอนํ า ตั ว อย่ า งพั ส ดุ ที่ เ สนอมาแสดงเพื่ อ ทดลอง หรื อ ทดสอบ
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ
กํ า หนดเป็ น วั น ใดวั น หนึ่ ง ภายใน ๕ วั น ทํ า การ นั บ ถั ด จากวั น เสนอราคา เว้ น แต่ ก ารดํ า เนิ น การ
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า ๑ วันได้
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
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ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
พร้ อ มนํ า ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งเสนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งเป็ น ไปด้ ว ยความรอบคอบ
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งพร้ อ มกั บ ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้
(๒) การซื้ อ หรื อ จ้า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิน เกิ น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
นํ า ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ผยแพร่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๔๖ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี
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 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ
ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จั ด ทํ า เอกสารนั้ น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นอื่ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ใ ช้ จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณ
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ ๕๐ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ส่ ง ประกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๔๘ ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการ
(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทําการ
(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อยกว่า
๒๐ วันทําการ
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รัฐ วิ ส าหกิ จ ใดมี ค วามจํ า เป็ น จะกํ า หนดวงเงิ น และระยะเวลาในการเผยแพร่ต ามวรรคหนึ่ ง
แตกต่ า งไปจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอี ย ดเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจน ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะกํ า หนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ
ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๕๔ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงครั้งเดียว
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาผ่ า นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การ
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้
(๑) จั ด พิ ม พ์ ใ บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอทุ ก รายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ทั้ ง นี้ การซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี ก ารกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ จ ะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ
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(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานการเสนอราคาต่ า ง ๆ
และพั ส ดุ ตั ว อย่ า ง (ถ้ า มี ) หรื อ พิ จ ารณาการนํ า เสนองานของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอทุ ก ราย หรื อ เอกสาร
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ ไ ด้ แต่ จ ะให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดเปลี่ ย นแปลงสาระสํ า คั ญ ที่ เ สนอไว้ แ ล้ ว มิ ไ ด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พจิ ารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ ถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พี ย งรายเดี ย ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จ ะดํ า เนิน การต่ อ ไปโดยไม่ ต้ อ งยกเลิ ก การประกวดราคาอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒
ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหั ว หน้ าเจ้า หน้า ที่เ พื่ อประกอบการใช้ ดุล พิ นิจ ว่า จะยกเลิก การซื้อ หรือ จ้า ง หรื อ ขอเงิ น เพิ่ มเติ ม
หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ หม่ อ าจไม่ ไ ด้ ผ ลดี จะสั่ ง ให้ ดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กหรื อ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจงด้ ว ยเหตุ อื่ น
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือ ต่อ รองราคาแล้ว ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่ ว นที่สูงกว่ านั้น ไม่ เกิน ร้อ ยละสิบของวงเงิน ที่จ ะซื้ อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหั ว หน้ าเจ้า หน้า ที่เ พื่ อประกอบการใช้ ดุล พิ นิจ ว่า จะขอเงิน เพิ่มเติ ม หรื อ ยกเลิ กการซื้ อ หรื อ จ้ า ง
ในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 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) ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๔ ถึ ง ข้ อ ๕๙ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกวดราคานานาชาติ
โดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทําการ
วิธีสอบราคา
ข้อ ๖๑ ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ จัด ทํ า เอกสารซื้อ หรื อ จ้า งด้ ว ยวิ ธี ส อบราคาพร้ อ มประกาศเชิ ญ ชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมี ปัญ หาในทางเสี ยเปรีย บหรือ ไม่รั ดกุ มพอ ก็ใ ห้ส่ งร่างเอกสารซื้อ หรื อ จ้ างและประกาศเชิญ ชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว
การกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ ถัดจากยื่นข้อเสนอ
ตามวรรคสาม
ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นําความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ หรื อ จ้างด้ว ยวิธี สอบราคาแล้ว ให้ หัว หน้าเจ้าหน้า ที่ดําเนิน การ
เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ วั น ทํ า การ โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการ
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๖๕ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ส่ ง ประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข
ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย
ก่อนถึงกําหนดวันยื่นข้อเสนอ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย
ข้อ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา ตามข้อ ๖๓
ข้อ ๖๘ ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง
ต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา
ยื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๖๙ นอกเหนื อ จากกรณี ที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๖๖ เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น ยื่ น ซองข้ อ เสนอ
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากั บไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่ น
ข้อเสนอทุกแผ่น และให้นําความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗
หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ ๖๐ มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ
มาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด
มาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ ๕๕
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ โดยอนุโลม
ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ ๕๖
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗
หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคา
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ข้อ ๗๗ ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๒ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ช นะการซื้ อ หรื อ จ้ า ง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา
ที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่ว ย
ตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๗๙ กรณี ต ามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ จรจาตกลงราคากั บ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงินลงทุน
และเทคโนโลยีดําเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และเทคนิ ค ในการดํ า เนิ น การพิ เ ศษ โดยเฉพาะการชํ า ระเงิ น
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)
(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ (Reference Based Price)
(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)
คือ โครงการที่ใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน
(Design & Build) รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ
เมื่อแล้วเสร็จ
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หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ และรายละเอี ย ดกระบวนและขั้น ตอนการจ้ า งออกแบบรวมก่ อ สร้ า ง
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้อ ๘๓ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปหรื อ วิ ธี คั ด เลื อ ก
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือ จ้างหรือเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก
(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
(๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนดเป็ น เงื่ อ นไขให้ มี ก ารยื่ น ข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด แล้วให้ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ ๘๔ การสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปครั้ ง หนึ่ ง ให้ เ ป็ น อํ า นาจ
ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง 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 และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๘๙ การจ่ า ยเงิ น ค่ า พั ส ดุ ล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาจะกระทํ า มิ ไ ด้
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการ
ทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การซื้ อ หรื อ การจ้ า งจากหน่ ว ยงานของรั ฐ จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของราคาซื้ อ
หรือราคาจ้าง
(๒) การซื้ อพั สดุ จากสถาบั น ของรัฐ ในต่ างประเทศ หรื อ จากหน่ว ยงานอื่ นในต่ างประเทศ
ซึ่ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การผ่ า นองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หรื อ การซื้ อ เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ พั ส ดุ อื่ น
ที่ผู้รักษาการตามระเบี ยบประกาศกํ าหนด ซึ่งจํ าเป็น ต้อ งซื้อจากผู้ ผลิต หรือ ผู้แ ทนจําหน่ายโดยตรง
ในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไข
ที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี
(๓) การบอกรั บ วารสารหรื อ การสั่ ง จองหนั ง สื อ หรื อ การจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล สํ า เร็ จ รู ป
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับ
เป็ น สมาชิ ก เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ เ รี ย กค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสารจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ โดยอาศั ย ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
หรื อ โดยวิ ธี ใ ช้ ด ราฟต์ ก รณี ที่ ว งเงิ น ไม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรื อ การจ่ า ยเงิ น ตามความก้ า วหน้ า
ในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ
มาค้ําประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ส่วนที่ ๓
การเช่า
ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้
(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง
ข้อ ๙๔ ก่ อ นดํ า เนิ น การเช่ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทํ า รายงานเสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ข้อ ๙๕ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง มี อั ต ราค่ า เช่ า รวมทั้ ง ค่ า บริ ก ารอื่ น เกี่ ย วกั บ การเช่ า ตามที่
จะกําหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รา
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
ส่วนที่ ๔
การแลกเปลี่ยน
ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งแลกเปลี่ ย น ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะการแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ กั บ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ ซื้ อ หรื อ ได้ ม าของพั ส ดุ ที่ จ ะนํ า ไปแลกเปลี่ ย น และราคาที่ จ ะแลกเปลี่ ย นได้
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 การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว
ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ในกรณี ก ารแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน ให้ ส่ ง สํ า เนาหลั ก ฐาน
การดําเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย
หมวด ๓
งานจ้างที่ปรึกษา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
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ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจ้ า งที่ ป รึ ก ษาต่ า งประเทศ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แสดงเหตุ ผ ล
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้
ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐ แห่งใดประสงค์ จะจ้ างที่ ปรึกษาให้กับ หน่วยงานของรัฐ แห่งอื่ น
ให้ กําหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และรายละเอี ยดการดํ าเนินการจ้ างที่ปรึ กษาเสนอต่ อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ท่ี เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
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(๙) ข้อ เสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติ แต่ งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ จําเป็น ในการจ้า ง
ที่ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่
เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๕ ในการดํ า เนิ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
(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
ลั ก ษณะหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น สํ า คั ญ และในกรณี ก ารจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง
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 ถ้าจําเป็นต้อ งมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว
ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ วยงานของรัฐ นั้น เป็นเวลาติดต่ อ กันไม่ น้อยกว่ า ๕ วันทํ าการ โดยให้คํานึง ถึงระยะเวลา
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
การให้ เ อกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป รวมทั้ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ที่ปรึกษา
ที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
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การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
ข้อ ๑๑๔ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้า ง
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดําเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของที่ ป รึ ก ษา
แล้ ว คั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และยื่ น เอกสารครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ สมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ที่ปรึกษารายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาเลือกราย
ที่เสนอราคาต่ําสุด และจัดลําดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป
กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
(ข) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
(ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา
ตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอ
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้
(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วน
ที่ สู ง กว่ า วงเงิ น ที่ จ ะจ้ า งนั้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของวงเงิ น ที่ จ ะจ้ า ง ถ้ า เห็ น ว่ า ราคาดั ง กล่ า วเป็ น ราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย
เพื่ อ เสนอราคาใหม่ พ ร้ อ มกัน ยื่ น ซองข้ อ เสนอด้ า นราคาภายในระยะเวลาที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนด
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ประกอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ว่ า จะขอเงิ น เพิ่ ม หรื อ ยกเลิ ก การจ้ า งในครั้ ง นั้ น
และดํ า เนิ น การประกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปใหม่ แต่ ห ากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๑๑๗
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๑๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อรายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาในสาขางานที่ จ ะจ้ า งจากศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษา กระทรวงการคลั ง
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า ๓ ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอ
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลารั บ ซองข้ อ เสนอ ห้ า มรั บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ตามเงื่ อ นไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๕) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของที่ ป รึ ก ษา
แล้ ว คั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และยื่ น เอกสารครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ สมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการ
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้น
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๖) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของที่ ป รึ ก ษารายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๕) และผ่ า นเกณฑ์
ด้ า นคุ ณ ภาพที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนดและจั ด ลํ า ดั บ และให้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ช นะหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด
ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่ กํ า หนด ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาที่ ป รึก ษาที่ ไ ด้ค ะแนนมากที่ สุ ดลํ า ดั บ ถั ด ไป 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 เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้ว
ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน
การคั ด เลื อ กเพี ย งรายเดี ย ว ให้ เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ยกเลิ ก
การคัดเลือกครั้งนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ 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
ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ประกอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ว่ า จะขอเงิ น เพิ่ ม หรื อ ยกเลิ ก การจ้ า งในครั้ ง นั้ น
และดํ า เนิ น การจ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กใหม่ แต่ ห ากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ ง (๓) (ก) ก็ ไ ด้ เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะดํ า เนิ น การโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงด้ ว ยเหตุ อื่ น
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๒๓ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๑๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจ้างครั้งนั้น
(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
ต้อ งการส่ งเสริ มหรื อ สนับ สนุน (๕) ข้อ เสนอทางด้ านการเงิ น และ (๖) เกณฑ์ อื่น ตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก ตามความในมาตรา ๗๖
วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีงานจ้ างที่ ป รึกษาเพื่อ ดํ าเนิ น งานประจํ า งานที่ มี มาตรฐานเชิง คุ ณ ภาพตามหลั ก
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด
(๒) กรณีง านจ้ างที่ป รึ กษาที่ เ ป็น ไปตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานของรัฐ หรือ งานที่ซั บซ้ อ น
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพแล้ ว และให้ คั ด เลื อ กจากราย
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒๗ การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ตามข้ อ ๑๒๗ แตกต่ างไปจากที่ กํา หนดไว้ในระเบี ยบนี้ ให้ เสนอต่ อ คณะกรรมการวินิ จ ฉัย เพื่อ ขอ
ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒๙ อั ต ราค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมและประหยั ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง จํานวนคน - เดือน (man-months)
เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด (ถ้ามี) ด้วย
ค่าจ้างล่วงหน้า
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ
คืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน
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 หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดที่ ป ระสงค์ จ ะจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยอ้ อ ม คื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ รั บ จ้ า งให้ กั บ คู่ สั ญ ญา
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๓๔ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาจะต้ อ งมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้อง
เป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง
ไปดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญา ให้ ผู้ ว่ า จ้ า งหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ๆ
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ว่าจ้างก่อน
ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่ อ สร้ า งเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขรายละเอี ย ดเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ โครงสร้ า งที่ สํ า คั ญ
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน
ในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งจะต้ อ งส่ ง รายชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งาน ผู้ ต รวจการหรื อ ผู้ แ ทน
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
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) ข้อ เสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมั ติแต่ งตั้งคณะกรรมการต่ าง ๆ ที่จํ าเป็ นในงานจ้า ง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง
ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๑ ในการดํ า เนิ น การจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งขึ้ น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ รายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้ า
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งตามข้ อ 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 และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้นําความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทําได้ ๔ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
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(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธปี ระกวดแบบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับ
กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๖ เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น เวลาการเปิ ด ซองข้ อ เสนอ ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดําเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แล้วคัดเลือกผู้ใ ห้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้ อ ง มี คุณสมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แต่จะให้
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใดเสนอเอกสารด้ า นคุ ณ ภาพไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอรายละเอี ย ด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๓) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๒) ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ คั ด เลื อ กไว้ ซึ่ ง ได้ ค ะแนนคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ไม่ ย อมเข้ า ทํ า สั ญ ญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น ให้เริ่มกระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๔๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดให้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอ
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลารั บ ซองข้ อ เสนอ ห้ า มรั บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ตามเงื่ อ นไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
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(๕) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แล้วคัดเลือกผู้ใ ห้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้ อ ง มี คุณสมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อ เท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่า ง
ไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนั งสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๖) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๕) ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับ
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป
(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๐ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
ได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
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ข้อ ๑๕๑ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๑๕๒ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอจ้ า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น
(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๓ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
วิธีประกวดแบบ
ข้อ ๑๕๔ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า เอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การทํ า เอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดแบบและประกาศเชิ ญ ชวน
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า จะมี ปั ญ หาในทางเสี ย เปรี ย บหรื อ ไม่ รั ด กุ ม พอ ก็ ใ ห้ ส่ ง ร่ า งเอกสาร
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
ข้อ ๑๕๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
(ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๕ วั น ทํ า การ โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการชี้ แ จงรายละเอี ย ด (ถ้ า มี ) และระยะเวลาที่ ใ ห้
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร
งานจ้ างออกแบบงานก่ อ สร้า งโดยวิธี ประกวดแบบให้ สํา นักงานการตรวจเงิ น แผ่น ดิน ผ่า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้าง
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิด
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอ
การกําหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง
ให้นําความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอโดยวิธปี ระกวดแบบ โดยอนุโลม
(ข) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้า ง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
และจัดลําดับ
(ค) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กตาม (ข)
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป
(ง) ให้ ค ณะกรรมการรายงานผลการพิ จ ารณา และความเห็ น พร้ อ มด้ ว ยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(จ) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม (ง) แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ สนอแนวคิ ด ทุ ก รายทราบผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ
(ก) ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กแนวความคิ ด ในขั้ น ตอนที่ ๑ ทุ ก รายพั ฒ นา
แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ
ที่ จ ะเข้ า ทํ า สั ญ ญาร่ ว มงานกั น (ถ้ า มี ) และรายชื่ อ สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรทุ ก สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็ น วั น ทํ า การวั น ใดวั น หนึ่ ง โดยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทุ ก รายทราบ
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ ก่อนถึงกําหนดวันยื่นข้อเสนอ
การกํ า หนดวั น เวลาในการยื่ น ข้ อ เสนอให้ กํ า หนดเป็ น วั น ทํ า การวั น ใดวั น หนึ่ ง
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง
(ข) เมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้ วคัดเลือ กผู้ให้บริ การที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อ ง และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับ
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ คั ด เลื อ กไว้ ซึ่ ง ได้ ค ะแนนคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ไม่ ย อม
เข้ า ทํ า สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในเวลาที่ กํ า หนดตามเอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป
(ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒
ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๕๘ การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของ
ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอาํ นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ ๑๕๘
แตกต่ า งไปจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๑๖๐ อั ต ราค่ า จ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง
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หมวด ๕
การทําสัญญาและหลักประกัน
ส่วนที่ ๑
สัญญา
ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 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
สาธารณู ป โภค ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจราจร ให้ กํ า หนดค่ า ปรั บ เป็ น รายวั น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๐.๒๕
ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น
การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่ อ การที่ คู่ สั ญ ญาของหน่ ว ยงานของรั ฐ จะหลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา หรื อ กระทบ
ต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือ ว่าไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณี ที่ ก ารจั ด หาสิ่ ง ของคิ ด ราคารวมทั้ ง ค่ า ติ ด ตั้ ง หรื อ ทดลองด้ ว ย ถ้ า ติ ด ตั้ ง หรื อ ทดลอง
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
ทั้งนี้ ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ ๑๖๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง สํ า เนาสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๑๖๕ การแก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้ อ งอยู่ ภ ายในขอบข่ า ยแห่ ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น
แล้วแต่กรณีด้วย
เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
ส่วนที่ ๒
หลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา
ข้อ ๑๖๖ เพื่ อ ประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ ผู้ เ สนอราคา
หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
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(๒) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี เป็ นการยื่ นข้ อเสนอจากต่ างประเทศ สํ าหรั บการประกวดราคานานาชาติ ให้ ใช้ หนั งสื อ
ค้ําประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓)
หรือ (๔) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF
File
(Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่ง ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อ ง ตามวั น
และเวลาที่กําหนด โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
เว้ น แต่ ไ ม่ อ าจดํ า เนิ น การวั น ใดวั น หนึ่ ง ได้ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณากํ า หนดมากกว่ า ๑ วั น ได้
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
หลักประกันสัญญา
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี เป็ นการยื่ นข้ อเสนอจากต่ างประเทศ สํ าหรั บการประกวดราคานานาชาติ ให้ ใช้ หนั งสื อ
ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในต่ า งประเทศที่ มี ห ลั ก ฐานดี และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เชื่ อ ถื อ เป็ น
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่
การจั ดซื้ อ จัด จ้างที่ หั ว หน้าหน่ ว ยงานของรัฐเห็ นว่ า มีความสํ า คัญ เป็ นพิ เศษ จะกํ าหนดอัต ราสู งกว่ า
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปี ต่ อ ไปราคาพั ส ดุ ที่ ส่ ง มอบแตกต่ า งไปจากราคาในรอบปี ก่ อ นให้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก ประกั น
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ
เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกัน
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้ค้ําประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกัน
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ผู้ ค้ํ า ประกั น ทราบด้ ว ย สํ า หรั บ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๗๑ ในการทํ า สั ญ ญาหากมี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาและมี ผ ลทํ า ให้ ว งเงิ น ตามสั ญ ญานั้ น
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ในกรณี เ พิ่ ม ขึ้ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งนํ า หลั ก ประกั น สั ญ ญามาวางเท่ า กั บ วงเงิ น
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น
ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ๙๑ วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถ
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย
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หลักประกันผลงาน
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด
และมี ค วามประสงค์ ใ ห้ มี ก ารหั ก เงิ น ประกั น ผลงานในแต่ ล ะงวด ให้ กํ า หนดการหั ก เงิ น ตามอั ต รา
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศมาค้ํ า ประกั น แทนการหั ก เงิ น โดยมี อ ายุ ก ารค้ํ า ประกั น ตามที่ ผู้ ว่ า จ้ า ง
จะกําหนดก็ได้
ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้าง
หัก เงิ น ที่ จ ะจ่ า ยแต่ ล ะครั้ ง ในอั ต ราไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละห้ า แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของเงิ น ค่า จ้ า ง เพื่ อ เป็ น
การประกั น ผลงาน หรื อ จะให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาใช้ ห นั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคาร
หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง
จะกําหนดมาวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
หมวด ๖
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ
ก็ได้
ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ ต รวจรั บพั ส ดุในวั น ที่ผู้ ขายหรื อ ผู้ รั บจ้ างนํ าพั สดุ มาส่ งและให้ดํ าเนิ นการให้เ สร็จ สิ้ น
โดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว 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
ให้ รี บ รายงานหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ รั บ จ้ า งทราบภายใน ๓ วั น ทํ า การ
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการ
ตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งของผู้ รั บ จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ รายงาน โดยตรวจสอบกั บ แบบรู ป รายการละเอี ย ดและข้ อ กํ า หนดในสั ญ ญา
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(๔) นอกจากการดํ า เนิ น การตาม (๑) และ (๒) ในกรณี มี ข้ อ สงสั ย หรื อ มี ก รณี ที่ เ ห็ น ว่ า
แบบรู ป รายการละเอี ย ดและข้ อ กํ า หนดในสั ญ ญาหรื อ มี ข้ อ ตกลงมี ข้ อ ความคลาดเคลื่ อ นเล็ ก น้ อ ย
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด
ในสัญ ญาหรื อข้อตกลงแล้ว ให้ถื อว่าผู้ รับจ้างส่งมอบงานครบถ้ว นตั้งแต่ วันที่ ผู้รับจ้ างส่งงานจ้ างนั้ น
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๖)
ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้ าราชการ ลู กจ้ างประจํ า พนั กงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนั กงานของรั ฐ หรื อพนั กงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ผู้ นั้ น สั ง กั ด แล้ ว
ในกรณี ที่ ลั ก ษณะของงานก่ อ สร้ า งมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามชํ า นาญหลายด้ า น จะแต่ ง ตั้ ง
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
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา
แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบั ติงาน หรื อการหยุ ดงานและสาเหตุ ที่ มีการหยุ ดงานอย่ างน้อ ย ๒ ฉบั บ เพื่อ รายงาน
ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ทํ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารสั ญ ญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ ตกลงและการตรวจรับพัสดุ
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ
ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาไว้ แ ละถื อ ว่ า ที่ ป รึ ก ษาได้ ส่ ง มอบงานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตั้ ง แต่ วั น ที่ ที่ ป รึ ก ษานํ า ผลงานมาส่ ง
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา
๑ ฉบั บ และเจ้ า หน้ า ที่ ๑ ฉบั บ เพื่ อ ทํ า การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
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) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับ
และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญา
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง ให้ ห ยุ ด งานนั้ น ชั่ ว คราวได้ หรื อ ให้ ร ายงานหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๕)
ข้อ ๑๘๑ กรณี ที่ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ ค รบกํ า หนดส่ ง มอบแล้ ว และมี ค่ า ปรั บ เกิ ด ขึ้ น
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทําการ
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
ข้อ ๑๘๒ การงดหรื อ ลดค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ คู่ สั ญ ญา หรื อ การขยายเวลาทํ า การตามสั ญ ญา
หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ คู่ สั ญ ญาไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ และจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น
ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่ อ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ ค รอบครองพั ส ดุ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
บํา รุง รัก ษาและตรวจสอบความชํ ารุ ด บกพร่ องของพั สดุ เว้น แต่ กรณีที่ ไม่ มีผู้ ค รอบครองพั สดุ หรื อ มี
หลายหน่วยงานครอบครอง ให้หั วหน้ าเจ้าหน้า ที่มี หน้า ที่รั บผิด ชอบดู แลบํ ารุ งรัก ษาและตรวจสอบ
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น
ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)
ทราบด้วย
ข้อ ๑๘๖ เมื่ อ ได้ดํ าเนิ นการตามข้ อ ๑๘๕ แล้ ว กรณี ที่สั ญญาจะครบกํ า หนดรั บประกั น
ความชํารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
ค่าเสียหาย
ข้อ ๑๘๗ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา
หรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น เป็ น กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ เ รี ย กค่ า ปรั บ แล้ ว แต่ ก รณี หากคู่ สั ญ ญาเห็ น ว่ า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ให้คู่สัญญายื่นคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา
(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว
(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ทําหน้าที่ตามข้อ ๑๘๙
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อ พิจารณาคําร้อง
แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ
ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป
ข้อ ๑๘๘ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “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 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการพิ จ ารณา ตาม (๑) ถึ ง (๓) พร้ อ มความเห็ น เสนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐ
การพิ จารณาค่ าเสี ยหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลั กเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
วินิจฉัยกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย
และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๙๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ จ ะเข้ า มาเป็ น คู่ สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรั ฐ จะต้ อ งกํ า หนดไว้ ใ นประกาศและเอกสารเชิ ญ ชวนเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ
กับหน่วยงานของรัฐทราบเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร รั ฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บเพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ ๑๙๐ นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวด ๘
การทิ้งงาน
ส่วนที่ ๑
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๙๖
วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ กําหนด
ในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ สั่ ง ให้ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณี
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงาน
ของรั ฐ จะไม่ ตั ด รายชื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วออกจากรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก หรื อ จะไม่ ย กเลิ ก
การจัด ซื้อจัดจ้ าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสั ญญาซื้อ หรือ จ้ างที่ได้ กระทํา ก่อนการสั่งการของ
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย
ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วสมควรเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานหรื อ ไม่ โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เหตุ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สงสั ย ไปยั ง
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ มีการกระทําโดยไม่สุจริต
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรื อ กระทํ า การโดยไม่ สุ จ ริ ต รายใด ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารกระทํ า ดั ง กล่ า ว ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ได้ รั บ การยกเว้ น ที่ จ ะไม่ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานได้ โดยแสดงเหตุ ผ ลหรื อ ระบุ เ หตุ ผ ลไว้ ใ นการเสนอความเห็ น
หรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
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ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลรายใดถู ก สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานตามข้ อ ๑๙๓ ข้ อ ๑๙๔ หรื อ ข้ อ ๑๙๕
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕
ให้ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วมี ผ ลไปถึ ง นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ ซึ่ ง มี บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อ ปรากฏข้อเท็จจริง
อันควรสงสัยว่า มีการกระทําตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และหน่วยงานของรัฐนั้น
ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ายงานไปยั ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง อาจเรี ย กให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
หรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
ที่ ถู ก สงสั ย ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาคํ า ชี้ แ จงดั ง กล่ า ว หากคํ า ชี้ แ จง
ไม่ มี เ หตุ ผ ลรั บ ฟั ง ได้ ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน พร้ อ มทั้ ง
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
หากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ หรื อ คู่ สั ญ ญา ที่ ถู ก สงสั ย ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ชี้ แ จงภายในกํ า หนดเวลา
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม หรื อ มี ก ารกระทํ า โดยไม่ สุ จ ริ ต ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณา
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๘ ผู้ ที่ ถู ก สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานสามารถยื่ น คํ า ร้ อ งขอเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานได้
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อาจเสนอความเห็ น ต่ อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ให้ มี
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทิ้งงานก็ได้
ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้งงานรายนั้น
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก
การเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานแล้ ว การเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานในครั้ ง หลั ง ผู้ ทิ้ ง งานจะไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ เ พิ ก ถอน
ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๘ ปี
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง
ข้อ ๒๐๑ ผู้ ทิ้ ง งานที่ ป ระสงค์ จ ะขอใช้ สิ ท ธิ เ พิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานตามข้ อ ๑๙๘ (๑)
และข้อ ๑๙๘ (๒) ต้องยื่นคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย ทั้ ง นี้ การเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานจะมี ผ ลต่ อ เมื่ อ
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว
หมวด ๙
การบริหารพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การบริ ห ารพั ส ดุ ใ นหมวดนี้ ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ งานบริ ก าร งานก่ อ สร้ า ง งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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การเก็บและการบันทึก
ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว 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 ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
การยืม
ข้อ ๒๐๗ การให้ ยื ม หรื อ นํ า พั ส ดุ ไ ปใช้ ใ นกิ จ การ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ
จะกระทํามิได้
ข้อ ๒๐๘ การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป ให้ ผู้ ยื ม ทํ า หลั ก ฐานการยื ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(๒) การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายในสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เดี ย วกั น จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ
จากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบพั ส ดุ นั้ น แต่ ถ้ า ยื ม ไปใช้ น อกสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยของตนเอง หรื อ ชดใช้ เ ป็ น พั ส ดุ ป ระเภท ชนิ ด ขนาด ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกําหนดยืม 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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ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้เ ริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทําการวัน แรก
ของปี ง บประมาณเป็ น ต้ น ไป ว่ า การรั บ จ่ า ยถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ พั ส ดุ ค งเหลื อ มี ตั ว อยู่ ต รงตามบั ญ ชี
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ ผู้แต่งตั้งภายใน
๓๐ วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
ข้อ ๒๑๔ เมื่ อผู้ แต่ ง ตั้งได้ รับรายงานจากผู้ รับ ผิด ชอบในการตรวจสอบพัส ดุต ามข้ อ ๒๑๓
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
ส่วนที่ ๔
การจําหน่ายพัสดุ
ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น ไม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
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
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการ
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการเงิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ ข้ อ ตกลงในส่ ว นที่ ใ ช้ เ งิ น กู้
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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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย
ข้อ ๒๑๙ ในกรณี ที่ พั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เกิ ด การชํ า รุ ด เสื่ อ มคุ ณ ภาพ หรื อ สู ญ ไป
หรื อ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นราชการต่ อ ไป ก่ อ นมี ก ารตรวจสอบตามข้ อ ๒๑๓ และได้ ดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ หรือระเบี ยบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖
ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การร้องเรียน
ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ อ อกตามความในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มี สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย น
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้
การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที่ อ อกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล
(ถ้ามี)
หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
ข้อ ๒๒๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามข้ อ ๒๒๐
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการตามมาตรา ๔๓
วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ อ าจกํ า หนดรายละเอี ย ดอื่ น เพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามความจํ า เป็ น
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีเอกสารแนบท้าย
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชัน้
ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค
ผู้ มี อํ า นาจเหนื อ ขึ้ น ไปหนึ่ ง ชั้ น ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงต้ น สั ง กั ด ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของ
เงินงบประมาณ
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) รัฐวิสาหกิจ
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย
(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
แล้วแต่กรณี
(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้
เป็ นหลักปฏิบัติเพื่ อให้ การดําเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐมีกรอบการปฏิ บัติงานที่ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดให้หน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่ ว ยธุ ร การของศาล มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ หน่ ว ยงานสั ง กั ด รั ฐ สภาหรื อ ในกํ า กั บ ของรั ฐ สภา
และหน่ วยงานอิสระของรัฐ เป็ นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญ ญั ติดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมควรกํ าหนดให้ ห น่ วยงานอื่ น บางแห่ งเป็ น หน่ วยงานของรั ฐ เพิ่ ม เติ ม จึ งจํ าเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ ป ระกอบการ” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งตามมาตรา ๕ ๑
หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ยื่นคําร้องขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
(ก) งานก่อสร้าง ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑
หรือ
(ข) พัสดุอื่น ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
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(๔) กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น คนต่ า งด้ า ว ต้ อ งไม่ เป็ น คนต่ า งด้ า วที่ ถู ก ห้ า มมิ ให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๙) มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น เกณฑ์ ค วามต้ อ งการขั้ น ต่ํ า เช่ น ฐานะการเงิ น ผลงานหรื อ
ประสบการณ์ ที่ ผ่านมา บุ คลากร หรือเครื่อ งมือ เครื่อ งจักร ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น
(๑๐) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกํ า หนด
ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๓) หากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายนั้นสามารถประกอบ
อาชีพ หรือ ประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณี ของผู้ประกอบการที่ ต้ อ งมี ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิ ช าชี พ ได้ ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ นั้ น กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงนี้ได้
หมวด ๒
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการตรวจติดตาม
ข้อ ๕ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามข้ อ ๓ รวมทั้ งตรวจสอบคํ าขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณี ที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณี
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ ๓ แล้ว
หรือ ได้แ ก้ ไขหรือ ยื่ น เอกสารหรือหลั กฐานเพิ่ ม เติ มครบถ้ วนภายในระยะเวลาตามที่ ป รากฏในบั น ทึ ก
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป แต่ในกรณี ที่
ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย
ในกรณี ที่ กรมบั ญ ชีกลางเปิ ด ให้ มีก ารยื่น คําขอขึ้น ทะเบี ย นด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด
ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า ยังเป็น
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ หรือไม่ โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี
หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้ อ ๓ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางดํ า เนิ น การเพิ ก ถอนรายชื่ อ ผู้ ป ระกอบการรายนั้ น ออกจากทะเบี ย น
ผู้ประกอบการต่อไป
เพื่ อ ประโยชน์ ในการตรวจติ ด ตาม ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล อื่ น ใดที่ มี
ผลกระทบต่อคุณ สมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญ ชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
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 การเพิ ก ถอนรายชื่ อ ออกจากทะเบี ยนผู้ ป ระกอบการ ให้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓
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(๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ
ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ ๘ (๑) สามารถยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) ให้ยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๐ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการขอขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ ให้ เ ป็ น ไปตามบั ญ ชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้
อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี
เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ได้ รั บ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางนํ า ไปใช้ จ่ า ยได้ เพื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
ข้อ ๑๑ เมื่อกรมบัญ ชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้กรมบัญ ชีกลาง
ออกหลักฐานการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ กรมบั ญ ชีกลางไม่รับขึ้น ทะเบี ยน ปรับลดระดับ ชั้นของผู้ประกอบการ
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณี ที่ กรมบัญ ชีกลางไม่เห็น ด้วยกับ คําอุท ธรณ์ ให้รายงานความเห็ น พร้อมเหตุผลไปยัง
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 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
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท

๒
(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา
ชายฝั่งทะเล
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา
ภายในประเทศ
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง
ประเภทชั้นพิเศษ
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอื่น
๕,๐๐๐ บาท
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้
งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญ ชีกลาง
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการ
ที่ จ ะเข้ าร่ วมเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ หน่ วยงานของรัฐ ได้ ผู้ ป ระกอบการนั้ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ
กรมบัญชีกลางก็ได้ โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
การตรวจสอบคุณ สมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒) (ซ)
และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ช) และมาตรา ๗๕ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
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) ข้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันเกษตรกร
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร
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(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว
(๗) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ งานจ้ า งบริ ก ารประเภทพื ช จากเนื้ อ เยื่ อ หั ต ถกรรมและอาหารที่ เป็ น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือ
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ํายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ข้อ ๓ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการเกษตรตามข้ อ ๒
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๑) จัดซื้อ
ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๓) ให้ ร าชการส่ ว นกลางและราชการส่ ว นภู มิ ภ าคจั ด ซื้ อ พั ส ดุ ต ามข้ อ ๒ (๓) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๔) จากองค์การคลังสินค้า องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันเกษตรกร
ที่ อยู่ในพื้ น ที่ ที่ ใกล้ ที่ สุด โดยวิธีคั ดเลื อกและให้ แจ้งองค์ก าร ชุม นุ ม หรือ สถาบั นเกษตรกรดั งกล่ าว
เข้าเสนอราคาด้วย
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒ (๕) (๖) (๗) หรือ (๑๐) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๘) และ (๙) ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคั ดเลือ กและให้ แ จ้งองค์ ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรกร ชุม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย
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หมวด ๒
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ข้อ ๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า การผลิตสินค้า
การให้บริการ การค้าส่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ
จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตําบล กลุ่มสหกรณ์
ร้านค้ าสหกรณ์ ร้านค้ า หรือ กลุ่ ม อาชี พ ที่ อ ยู่ ในการกํ ากั บ ดู แ ลควบคุ ม ของหน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั บ รอง มู ล นิ ธิ องค์ ก ารสงเคราะห์ ต่ า ง ๆ หรื อ กลุ่ ม อาชี พ อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกัน
ข้อ ๕ ให้ พั ส ดุ ส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มและผู้ ด้ อ ยโอกาสดั งต่ อ ไปนี้
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม สตรี หรื อ กลุ่ ม อาชี พ ต่ า ง ๆ ในหมู่ บ้ า นและตํ า บลที่ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น บุ ค คลที่ อ ยู่ ในชุ ม ชนพื้ น ที่ นั้ น ๆ รวมตั ว กั น เป็ น กลุ่ ม ตั้ ง แต่ ๕ คนขึ้ น ไป
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลนั้น
(ข) มี ก ารบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม และมี ก ารทํ า กิ จ กรรมของกลุ่ ม อย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดําเนินกิจการร่วมกัน
(ค) สมาชิ ก ของกลุ่ ม ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นา
ศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํานั้นต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม และ
(ง) มี การรับ รองการดํ าเนิ น งานของกลุ่ ม หรือ จดทะเบี ย นกลุ่ ม โดยหน่ วยงานของรัฐ
ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
(๒) วัสดุสํานักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้าง
ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ได้แก่ สถานสงเคราะห์
คนพิ การและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด สถานพยาบาลพระประแดง
โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โรงเรียนสอนคนหูหนวก
หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์ (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ)
(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์
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ข้อ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ ๕ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ้ างพั ส ดุ ต ามข้ อ ๕ (๑) (๒) หรื อ (๔) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตําบล หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๓) ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม จัดซื้อหรือจัดจ้างทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
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 ให้พั สดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อ ไปนี้ เป็ นพั สดุที่ รัฐต้องการส่งเสริม หรือ
สนับสนุน
(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น
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(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
หรื อ งานจ้ า งเหมาต่ อ เรื อ ซ่ อ มแซม หรื อ ดั ด แปลงเรื อ ไม้ หรื อ เรื อ ไฟเบอร์ ก ลาสชนิ ด ต่ า ง ๆ
จากสถานศึ ก ษาประเภทวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว
(๓) งานจ้ า งทํ า ครุ ภั ณ ฑ์ และรั บ จ้ า งก่ อ สร้ า งอาคารสถานที่ ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
(๔) เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ วิท ยาศาสตร์แ ละวัส ดุ สํ านั ก งานขององค์ การค้ าของสํ านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๖) อาวุธ หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด
(๘) แบตเตอรี่ หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ วัตถุพลอยได้จากการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรืองานจ้างจัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์
(๑๐) งานจ้ างพิ ม พ์ ข องโรงพิ ม พ์ ข องหน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ โรงพิ ม พ์ ที่ อ ยู่ ในความควบคุ ม
ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ราชการส่ ว นกลางและราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ซื้ อ หรือ จั ด จ้ างพั ส ดุ ต ามข้ อ ๘ (๑)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง ราชการส่ ว นกลาง
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๒) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ้ างพั ส ดุ ต ามข้ อ ๘ (๒) (๘) หรื อ (๙) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๓) ที่เป็นของ
สถานศึ ก ษาของตนเองหรื อ ของส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารภายในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
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(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๘ (๔) ดังต่อไปนี้
(ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ที่องค์การค้าผลิต
ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หรื อ หากหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง หน่ ว ยงานของรั ฐ จะใช้ วิ ธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(ข) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ สํ า นั ก งานต่ า ง ๆ
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ในสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไม่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง หน่ ว ยงานของรั ฐ ในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรี ย นการสอนจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจงหรื อ หาก
หน่ วยงานของรัฐในสั งกั ดกระทรวงศึก ษาธิก ารไม่ ป ระสงค์ จะจัด ซื้อ หรือ จัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๖) ให้ ราชการส่ว นกลางหรือราชการส่ว นภู มิ ภ าคจัด ซื้อ หรือ จัดจ้างพั สดุ ต ามข้อ ๘ (๖)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน
และอุปกรณ์ จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือ วิธีคั ด เลื อ กก็ ได้ ทั้ งนี้ ให้ บ ริษั ท อุ ต สาหกรรมการบิ น จํากั ด ดํ าเนิ น การจ้ างซ่ อ มอี ก ทอดหนึ่ ง
ได้เฉพาะงานที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด ไม่สามารถดําเนินการได้เองเท่านั้นและให้คํานึงถึง
ความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย
(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๑๐) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
(ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีงานเกิน
ขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ
มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา
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(ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตาม (ก) แต่ มี ง านพิ ม พ์ ม ากเกิ น ขี ด ความสามารถที่ โ รงพิ ม พ์ จ ะพิ ม พ์ ไ ด้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
สามแห่งทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา
หมวด ๔
พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา
ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้
“พั ส ดุ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และการพั ฒ นาหรื อ การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา” หมายความว่ า
การวิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(๔) งานจ้ า งบริ ก ารวิ ช าการและการวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๑ (๑) (๓) หรื อ (๔) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๑ (๒) ในขอบเขตสาขาที่ จั ด ให้ มี
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ก็ได้ ทั้งนี้ การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน การวิจัย
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ โดยปกติของข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมวด ๕
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย
ของสํานักงบประมาณ
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๕ ดังต่อไปนี้
(๑) หากพั สดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือ ผู้ให้บ ริการเพี ยงรายเดียว ให้ ห น่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย
หมวด ๖
พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกัน
หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน
(๑) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(๒) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย
ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว
(๓) ยาที่ อ ยู่ ในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ห รื อ เวชภั ณ ฑ์ ซึ่ ง องค์ ก ารเภสั ช กรรมหรื อ โรงงาน
เภสัชกรรมทหาร มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหน่าย
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๑) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒๐ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๘ (๒) โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจงจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ทั้งนี้ ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าว
จําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๓) โดยวิธี
คัดเลือก โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผู้ขายรายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ ๑๘ (๓)
มี ราคาไม่ สู งกว่ าราคากลางที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาแห่ งชาติ กํ าหนด ให้ ราชการส่ ว นกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยต้องจัดซื้อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว
ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๕)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย
หมวด ๗
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า สินค้าหรือบริการ
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ํา หรือไฟฟ้า
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามันต่าง ๆ ของโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง กรมการพลังงานทหาร
(๓) งานจ้ า งบริ ก ารไฟฟ้ า หรื อ ประปา ของการไฟฟ้ า นครหลวง การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
ข้อ 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

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) ให้ ห น่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดซื้อ พั สดุตามข้อ 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

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ วไปหรือวิธีคัด เลื อ กให้ คํ านึ งถึ งเกณฑ์ ร าคาและพิ จารณาเกณฑ์ อื่ น ประกอบด้ วย
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์อื่นหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพนั้นรวมถึงพัสดุ
หรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (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 การจัด ซื้ อจั ด จ้างสิน ค้ า งานบริก าร หรือ งานก่ อ สร้าง ที่ มี การผลิ ต จําหน่ าย
ก่ อ สร้ าง หรือ ให้ บ ริก ารทั่ ว ไป และมี ว งเงิน ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ งหนึ่ งไม่ เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ ก ารจั ดซื้ อ จัด จ้างมี วงเงิน เล็ ก น้ อ ยไม่ เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ ทํ า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ ๕ ในกรณี ที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกําหนดวงเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้า
งานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าจ้างที่ ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย
จะไม่ ทํ าข้ อ ตกลงเป็ น หนั งสื อ ก็ ได้ และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่ มี ว งเงิน เล็ ก น้ อ ยจะแต่ งตั้ งบุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ
หรื อ บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ แนะนํ า ทางด้ า นวิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม ผั ง เมื อ ง 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 และมีประสบการณ์ ในการทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา
และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทํางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่สํานักงานออกให้เพื่อแสดงว่าได้มีการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
“องค์กรของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา
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(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา
“สมาคม” หมายความว่ า สมาคมที่ ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ ๒ ให้ สํานั กงานจัดทําจรรยาบรรณการเป็นที่ ปรึกษาเพื่ อเผยแพร่ให้ที่ ปรึกษาอิสระ
และที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
หมวด ๑
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล
ข้อ ๔ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระตามข้ อ ๓ (๑) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี
ห้าปี และสองปี ตามลําดับ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์
ในการทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา
(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานใด
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖)
ข้อ ๕ ที่ ป รึกษานิ ติ บุ ค คลตามข้ อ ๓ (๒) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม
ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
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(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
(๔) มีจํานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง
และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๒) (๕) หรือ (๖)
ความในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม
และความในวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ
ข้อ ๖ ในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต
ในการประกอบกิจการ ให้ที่ปรึกษายื่นเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาด้วย
ข้อ ๗ กรณีที่ปรึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๔)
หรือ (๕) หากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา
รายนั้ น สามารถประกอบอาชี พ หรือ ประกอบกิจ การในประเทศไทย และกรณี ข องที่ ป รึก ษาที่ ต้ อ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว
ให้สํานักงานขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้
ข้อ ๘ การคํ า นวณประสบการณ์ โครงการของที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คล
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา เอกสารระบุขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนด โดยให้นับเฉพาะโครงการ
ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ําของโครงการ ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับ ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
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(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(ค) มี บุ ค ลากรที่ ป รึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า คน ซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(ค) มี บุ ค ลากรที่ ป รึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า สองคนซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าสามปี
ที่ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน (๒) (ก) อาจเป็น
ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ และมีบุคลากร
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณ สมบัติตาม (๑)
หรือ (๒)
ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาการเกษตรและการพั ฒ นาชนบท (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) สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology Sector: ICT)
(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)
(๑๓) สาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS)
(๑๕) สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS)
(๑๗) สาขาการบ ริ ห ารและการพั ฒ น าอ งค์ ก ร (Management and Institutional
Development Sector: MID)
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)
(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)
การจําแนกลักษณะของแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง
มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจาก
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ
การขึ้นทะเบียน
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๔ ที่ ป รึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คล
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ
ตามข้ อ ๑๔ หากเป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในหมวด ๑ ประเภท คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิ วันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้
ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี
เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ รั บ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ สํ า นั ก งานนํ า ไปใช้ จ่ า ยได้ เ พื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานของศูน ย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
ข้อ ๑๗ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของที่ ป รึก ษา ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกํ า หนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ หรื อ มาตรา ๑๐๘ ทั้ ง นี้
ระเบี ยบดั งกล่าวอย่างน้ อยต้ องกํ าหนดในเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผล คณะกรรมการประเมินผล
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา
หมวด ๔
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล
ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
หากการดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง มี ผ ลทํ าให้ ที่ ป รึกษานิ ติ บุ ค คลขาดคุ ณ สมบั ติต ามข้ อ ๕
ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
กับหน่วยงานของรัฐ
หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล
ตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดั งกล่ าวให้ แ ล้ ว เสร็จ และแจ้ งให้ สํ า นั ก งานทราบภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีเช่นนี้ให้นําความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ ๑๘ ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง
ที่ ป รึก ษาอิ ส ระหรือ ที่ ป รึก ษานิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเพิ่ ม เติ ม ประสบการณ์ โครงการ
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
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หมวด ๕
การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๒๐ เมื่ อ ปรากฏกรณี ใดกรณี ห นึ่ งดั งต่ อ ไปนี้ สํ านั ก งานจะเพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้
(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน กําหนดระดับหรือสาขา
(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗
ข้อ ๒๑ ภายใต้ บั งคับ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ในกรณี ที่ ป รึกษาอิส ระหรือ ที่ ป รึกษานิ ติบุ คคล
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี สํานักงานจะยกเลิก
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒๐
(๑) (๒) หรือ (๓) จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลที่ ถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น ทะเบี ย นตามข้ อ ๒๑ จะขอ
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้ เมื่อมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว
ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ สํานักงานจะยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๕
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๑
ให้ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ สํ า นั ก งาน โดยยื่ น คํ า อุ ท ธรณ์
เป็นหนังสือต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒๖ เมื่อสํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วั น ที่ ได้ รั บ รายงาน ถ้ า มี เหตุ จํ า เป็ น ไม่ อ าจพิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ทั น ภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล่ า ว
ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๗
การให้บริการข้อมูล
ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบี ย นที่ ป รึ ก ษา โดยเผยแพร่ แ ละให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ ให้ ที่ปรึกษาอิสระและที่ ปรึกษานิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง
นี้ ใช้บั งคั บ ดํ าเนิ น การยื่น คํ าขอขึ้ น ทะเบี ยนตามกฎกระทรวงนี้ ภ ายในหนึ่ งร้อ ยยี่สิบ วัน นั บ แต่ วัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่ กําหนดไว้ในหนั งสือ รับรองจนกว่าสํานั กงานจะออกหนังสือ รับ รอง
การขึ้นทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ตามข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับกรณีนี้
เมื่อพ้นกําหนดเวลาการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผล และให้
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประเภทงาน

รายการ

งานสถาปัตยกรรม

ออกแบบ

ขนาดโครงการ
(ล้านบาท)
ขนาดเล็ก (< ๕๐)
ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐)
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐)
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สอง
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สาม
(> ๕,๐๐๐)

ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ขนาดเล็ก (< ๕๐)
ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐)
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐)
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สอง
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สาม
(> ๕,๐๐๐)

อัตรา
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)
ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก
๔.๕
๖.๕
๘.๕
๔
๕.๒๕
๗
๓.๕
๔
๖
๓
๓.๕
๕
๒.๕

๓

๔

๑.๕

๒.๕

๓

๔.๕
๔
๓.๕
๓

๖.๕
๕.๒๕
๔
๓.๕

๘.๕
๗
๖
๕

๒.๕

๓

๔

๑.๕

๒.๕

๓

หมายเหตุ
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่
ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม
หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ
อาคารที่มีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพืน้ ที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม
ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซบั ซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม
อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชมุ ชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม
ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญ ญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ผู้ ซึ่ งได้ ยื่ น ข้ อ เสนอเพื่ อ ทํ า การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ เกี่ ย วกั บ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เข้ าร่วมการจัด ซื้ อ จั ด จ้างพั ส ดุ ในครั้งนั้ น โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ในกรณี ที่ ห น่ วยงานของรัฐเปิ ดโอกาสให้ มีการรับ ฟั งความคิดเห็ น ร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่อมิให้เรื่องที่อุทธรณ์ เป็นปัญ หาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 4 เมษายน 2563
หัวข้อ: คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ
Link ภายนอก: ไม่มี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวน้าฝน พยัคคานนท์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นางสาวน้าฝน พยัคคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 1

ฉบับที่ 1
ของ 19

คานา
คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานใช้ เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ งานการ ทางการปฏิ บั ติ ง าน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ โดยให้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเสร็จ
สิ้นภายใน 10 วัน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/
อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ ฉบับนี้ จะสามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2562

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
แก้ไขครั้งที่ 00
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 2

ฉบับที่ 1
ของ 19
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3.1.2 กรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3.1.3 กรณีเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
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เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 3

ฉบับที่ 1
ของ 19

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาเนินการได้ถูกต้องและทันเวลา จึงหมายถึงผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการ
เบิ กค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และนาส่งกองบริหารการคลังหลังจากประชุม/อบรม/เดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
โดยใช้งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเสร็จสิ้นภายใน 10 วัน

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 4

ฉบับที่ 1
ของ 19

บทที่ 2
การบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
กองบริหารการคลัง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่าย

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 5

ฉบับที่ 1
ของ 19

2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
2.3 คาจากัดความ
การเบิ กจ่ ายงบประมาณ หมายถึ ง การเบิ กค่ าใช้จ่ ายในการจัดประชุ ม อบรม ค่าใช้ จ่ ายในการเดิ นทาง
ไปราชการ ค่าตอบแทนปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ และนาส่งกองบริห ารการคลังหลังจากประชุม/อบรม/
เดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใช้งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ถูกต้อง ทันเวลา และเสร็จสิ้นแล้วภายใน 10 วัน
ถูก ต้ อง หมายถึง ด าเนิ น การถูก ต้อ งเป็ น ไปตามคู่ มื อการปฏิ บั ติงานเรื่อ งการส่ งเอกสารประกอบ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ทันเวลา หมายถึง ดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน 10 วัน
2.4 หลักเกณฑ์
2.4.1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2563
2.4.2 ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 กรณีเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
ลาดับ

กระบวนงาน

1
(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
2

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
1 วัน นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
1 วัน

(๒) จัดท้าหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
และค้านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3

2 วัน
(3) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย

4

1 วัน
(4) ส่งหนังสือ/เอกสารเบิกจ่ายให้กองบริหารการคลังเพื่อเบิกจ่าย

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

3.1.1.1 ขอบเขต
เริ่มจากจัดท้าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เมื่อมีผู้ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่าง ๆ
หลังเสร็จสิ้นการไปเดินทางไปราชการให้ จัดท้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและ และค้านวณค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
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ส้าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ท้านองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้าเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ
3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เมื่อมีผู้ได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่าง ๆ
(2) จัดท้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และค้านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (หลังเสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการ) ดังนี้
จัดทาเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 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
ใช้พาหนะอื่นด้วย
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- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111)
- ใบตรวจสอบระยะทางของกรมทางหลวง โดยมีอัตราคือ รถยนต์ส่วนตัว 4 บาท/ กม.
และรถจักยานยนต์ส่วนตัว 2 บาท/กม.
คานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย
ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ช้านาญงาน ช้านาญการ ช้านาญการพิเศษอาวุโส และ
อ้านวยการระดับต้น อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท
- ระดับผู้บริหารต้น,สูง ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ และอ้านวยการระดับสูง
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาท
วิธีค้านวณค่าเบี้ยเลี้ยง
 ให้รับตั้งแต่ออกจากที่อยู่ ที่พัก สถานที่ท้างานปกติ จนกลับถึงที่อยู่ ที่พัก สถานที่
ท้างานปกติ
- 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
 กรณีที่ลากิน/ลาพักผ่อน ก่อนหรือหลังการปฏิบัติราชการให้ขออนุมัติครอบคลุม
วันที่ขอลาด้วย โดยงดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักระหว่างวันลา แต่สามารถ
เบิกค่าพาหนะไปและกลับได้ ให้นับตั้งแต่วันและเวลาเริ่มปฏิบัติราชการ จนถึง
สิ้นสุดวันและเวลาปฏิบัติราชการ
ค่าเช่าที่พัก
- มีความจ้าเป็นต้องพักแรม ห้ามเบิก กรณีพักในยานพาหนะ หรือทางราชการจัดที่พักให้
- ผู้เดินทางเบิกค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย หรือจ่ายจริง
- ท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง/เป็นแหล่งท่องเที่ยว ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการก่อน โดยให้เบิกเพิ่มได้ไม่เกิน 25 %
- การเดินทางไปราชการเป็นหมูค่ ณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
- 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
- มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ราชการ
- ใช้พาหนะอื่นได้ (พาหนะรับจ้าง) แต่ต้องชี้แจงเหตุผลความจ้าเป็น
 ค่าพาหนะรับจ้าง
- ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่/ที่พัก/สถานที่ราชการ กับ สถานีพานะประจ้าทาง/ สถานที่
จัดยานพาหนะ ภายในจังหวัดเดียวกัน ไม่ก้าหนดวงเงิน ถ้าข้ามเขตจังหวัด คือ
เขตติดต่อ หรือ ผ่าน กทม. เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท และเขตติดต่อจังหวัดอื่น
เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
- ไป-กลับ ระหว่างที่อยู่/ที่พัก กับ สถานที่ปฏิบัติราชการ (ยกเว้นการสอบคัดเลือก)
ภายในจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว
- ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนด
- มีความจ้าเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมาย
- ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก้าหนดไว้เฉพาะ
- ไม่เกี่ยวกับเนื้องานที่ปฏิบัติราชการ
(3) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย น้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามข้อ 2
เสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุมัติ
(4) ส่ งหนั งสื อ/เอกสารเบิกจ่ายให้ กองบริห ารการคลั งเพื่ อเบิ กจ่าย น้ าเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายตามข้อ 2 ที่เสนอผู้ บริหารลงนามอนุมัติเรียบร้อย จัดส่ งกองบริห ารการคลัง โดยส้ าเนา
เอกสารไว้ 1 ชุด

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
คู่มือการปฏิบัติงาน
ราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 10

ฉบับที่ 1
ของ 19

บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 กรณีเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

1

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
2

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

(๒) จัดท้าแบบลงเวลาปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
3
(3) ลงจ้านวนเวลาในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
4
(4) ค้านวณค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

5

(4) ค้านวณเวลาในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้อง
(5) จัดท้(5)าเอกสารหลั
จัดทำเอกสำรขออนุ
กฐานประกอบการเบิ
มตั ิเบิกจ่ำยกจ่ำย

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
คู่มือการปฏิบัติงาน
ราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

ลาดับ

กระบวนงาน

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 11

ฉบับที่ 1
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ใช้เวลา
(PT/WR)

ก

6

2 วัน

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

1 วัน

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

(6) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย

7
(7) ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กองบริหารการคลังเพื่อเบิกจ่าย

3.1.1.1 ขอบเขต
เริ่มจากจัดท้าหนังสือขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมทั้งระบุเนื้อหา
รายละเอียดของงานในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อเสนอหนังสือขออนุมัติ ด้าเนินการจัดท้าแบบฟอร์ม
การลงเวลา (ไป-กลับ) ในการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ลงเวลาและเซ็นชื่อในการมาปฏิ บัติ งาน ฯ แล้ วน้าข้อมูล จากแบบฟอร์ม การลงเวลา(ไป-กลั บ) ในการ
มาปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการที่ เจ้ าหน้ าที่ แ ต่ ล ะท่ านได้ ล งเวลาไว้ มาด้ าเนิ น การลงจ้ านวนชั่ ว โมงในการมา
ปฏิบัติงานในแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เมื่อลงจ้านวนชั่วโมง
ในการมาปฏิ บั ติ งานในแบบฟอร์ ม หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน ฯ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ด้ า เนิ น การค้ านวณ
ค่าตอบแทนในการมาปฏิบัติงาน ตามอั ตราค่าตอบแทนคือ วันท้าการ (วันปกติ) เบิกได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ๆ
ละ 50 บาท วันท้าการ (วันหยุด หรือวันหยุดราชการ) เบิกได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 60 บาท ด้าเนินการ
จัดท้าเอกสารหลั กฐานประกอบการเบิ กจ่าย เพื่ อเสนอผู้ บริห ารอนุมัติเบิกจ่าย และจัดส่ งเอกสารเบิกจ่ายให้
กองบริหารการคลังเพื่อเบิกจ่าย โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
คู่มือการปฏิบัติงาน
ราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 12

ฉบับที่ 1
ของ 19

3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ด้าเนินการจัดท้าหนังสือขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพร้อมทั้งระบุ
เนื้อหารายละเอียดของงานในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และด้าเนินการเสนอหนังสือเพื่อขออนุมัติ
(2) จั ดท้ าแบบฟอร์ มการลงเวลา (ไป-กลั บ) ในการมาปฏิ บั ติงานนอกเวลาราชการ เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลงเวลาและเซ็นชื่อในการมาปฏิบัติงาน ฯ
(3) น้ าข้อ มูล จากแบบฟอร์ม การลงเวลา(ไป-กลั บ) ในการมาปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการ
ที่เจ้าหน้ าที่แต่ละท่านได้ลงเวลาไว้ มาด้าเนิ นการลงจ้านวนชั่วโมงในการมาปฏิบัติงานในแบบฟอร์มหลั กฐาน
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
- รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจาเดือน
กรณี เบิ กค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของลูกจ้างเหมาบริการ จัดท้าเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มเติม ดังนี้
- บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
- ใบส่งมอบงาน
- ส้าเนาใบสั่งจ้าง
- ส้าเนาเงื่อนไขรายละเอียดการจ้าง
- ส้าเนาค้าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
(6) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย น้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามข้อ 5
เสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุมัติ
(7) ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ กองบริหารการคลังเพื่อเบิกจ่าย น้าเอกสารหลั กฐานประกอบการเบิกจ่าย
ตามข้อ 5 ที่เสนอผู้บริหารลงนามอนุ มัติเรียบร้อยแล้ ว หนังสื อขออนุมัติให้ เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และแบบฟอร์มหลักฐานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดส่งกองบริหารการคลัง โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562

แก้ไขครั้งที่ 00
หน้า 13

ฉบับที่ 1
ของ 19

บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 กรณีเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
ลาดับ

กระบวนงาน

1
(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติยมื เงินทดรองราชการ/เอกสารหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน (กรณียืมเงิน)
หรือหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
(กรณีเบิกจ่าย)
2

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
1 วัน นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

1 วัน
(๒) จัดท้าหนังสือชดใช้เงินยืมทดรองราชการ /เอกสารหลักฐาน
ประกอบการชดใช้เงินยืม (กรณียมื เงิน)

3

2 วัน
(3) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย

4

(4) ส่งหนังสือชดใช้เงินยืม/เอกสารหลักฐานประกอบการชดใช้
การยืมเงินให้กองบริหารการคลังเพื่อเบิกจ่าย

1 วัน

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

3.1.1.1 ขอบเขต
เริ่มจากจัดท้าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ /เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน
(กรณี ยืมเงิน ) หรือหนังสือ/เอกสารเบิ กจ่าย (กรณี เบิกจ่าย) กรณี ยืมเงินทดรองราชการ จะยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม ต้องด้าเนินการจัดส่งสัญญายืมเงินทดรองราชการ ให้กองบริหารการคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
จัดประชุม กรณีเบิกจ่าย จะด้าเนินการเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อเบิกจ่ายคืนแก่ผู้ที่
ได้ส้ารองจ่ายไปก่อน ทั้งสองกรณีให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
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ต้องด้าเนินการจัดท้าหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ
พร้อมทั้งน้าหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย และเอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ เสนอ
ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ลงนามอนุ มั ติ และเมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารลงนามอนุ มั ติ เรี ย บร้อ ยแล้ ว จั ด ส่ ง หนั งสื อ /เอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายและเอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ ให้กองบริหารการคลัง โดยส้าเนาเอกสาร ไว้ 1 ชุด
3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ด้าเนินการจัดท้าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ /เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน
(กรณียืมเงิน) หรือหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย/เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (กรณีเบิกจ่าย) ดังนี้
กรณียืมเงินทดรองราชการ จะยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจะต้องจัดส่งสัญญายืมเงินทดรองราชการ ให้กองบริหาร
การคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดประชุม ประกอบด้วย
- บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ
- บันทึกข้อความส่งการเบิกจ่ายถึงกองบริหารการคลัง
- สัญญาการยืมเงิน
- แบบประมาณการยืมเงิน
- ส้าเนาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม
- ส้าเนาหนังสือขอเชิญประชุม
- ส้าเนาระเบียบวาระ ก้าหนด การประชุม
กรณีเบิกจ่าย เมือ่ การประชุมเสร็จสิ้นให้ด้าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
- บันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ
- บันทึกข้อความส่งการเบิกจ่ายถึงกองบริหารการคลัง
- บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/ใบส้าคัญรับเงินของผู้ขาย (ให้ประทับตราว่าจ่ายเงินแล้ว
พร้อมทั้งผู้จ่ายเงินเซ็นชื่อ)
- ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย
- ใบรับรองการจัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม (ฉบับจริง)
- หนังสือขอเชิญประชุม (ฉบับจริง)
- ระเบียบวาระ ก้าหนดการประชุม (ฉบับจริง)
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หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน
รายการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวัน

สถานที่ราชการ
35 บาท/คน/มื้อ
120 บาท/คน/มื้อ

สถานที่เอกชน
50 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) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ด้าเนินการน้าเอกสารหลั กฐานประกอบการเบิกจ่าย
และเอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ ตามข้อ 1 ข้อ 2 เสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุมัติ
(4) ส่ งหนั งสื อ/เอกสารเบิ กจ่ าย เอกสารล้ างหนี้ ชดใช้ เงินยื มให้ กองบริ หารการคลั งเพื่ อเบิ กจ่ าย
ด้าเนินการน้าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เอกสารล้างหนี้ชดใช้เงินยืม ตามข้อ 1 ข้อ 2 ที่เสนอผู้บริหารลงนาม
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้กองบริหารการคลัง โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 กรณีเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
ลาดับ

กระบวนงาน

1
(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติยมื เงินทดรองราชการและบัตรเครดิต
ราชการ/เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน
2

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
1 วัน นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
1 วัน

(๒) จัดท้าหนังสือชดใช้เงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ /
เอกสารหลักฐานประกอบการล้างหนี้
3

2 วัน
(3) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ

4

1 วัน
(4) ส่งหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน เอกสาร
หลักฐานประกอบการล้างหนีเ้ งินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิต
ราชการให้กองบริหารการคลัง

นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์
นางสาว
น้้าฝน
พยัคคานนท์

3.1.1.1 ขอบเขต
เริ่ ม จากการประมาณการยื ม เงิ น โดยประมาณการเป็ น 2 ประเภท คื อ ค่ าใช้ จ่ ายเงิ น
งบประมาณ และค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และจัดท้าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ /เอกสารหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นให้ด้าเนินการจัดท้าหนังสือ/เอกสารหลักฐานประกอบการล้างหนี้ชดใช้
เงินยืมทดรองราชการ และบัตรเครดิต โดยค้านวณค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบ ฯ ในการจัดท้าหนังสือ/
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงินและเอกสารประกอบการล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการเรียบร้อยแล้ว
ให้น้าเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุมัติ ผู้บริหารลงนามอนุมัติแล้ว ด้าเนินการจัดส่งให้กองบริหารการคลังด้าเนินการ
ต่อไป โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด
3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) จัดท้าหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ และบัตรเครดิตราชการ /เอกสารหลักฐาน
ประกอบการยืมเงิน
ยืมเงินทดรองราชการ และบัตรเครดิตราชการ ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
โดยแยกค่าใช้จ่ายเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ และค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ด้าเนินการดังนี้
- จัดท้าค่าใช้จ่าย ฯ ในแบบประมาณการยืมเงินงบประมาณ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน (กรณีผู้ขายไม่มีเครื่องรูดบัตร) ค่าเบี้ยเลี้ยง
คณะท้างานและวิทยากร ค่าพาหนะคณะท้างานและวิทยากร ค่าชดเชยน้้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าวิทยากร
- จัดท้าค่าใช้จ่าย ฯ ในแบบประมาณการยืมเงินผ่านบัตรเครดิต ได้แก่ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าที่พักคณะท้างานและวิทยากร
- จัดท้าใบขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวส้าหรับบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ
- จัดท้าสัญญาการยืมเงิน จ้านวน 3 ฉบับ
- จัดท้าบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าศูนย์ ฯ
- จัดท้าบันทึกข้อความส่งสัญญาการยืมเงินถึงกองบริหารการคลัง (จะต้องจัดส่งสัญญา
ยืมเงินทดรองราชการ ให้กองบริหารการคลังล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดประชุม)
- จัดท้าส้าเนาหนังสือแนบ ได้แก่ ขออนุมัติจัดประชุม/หนังสือขออนุมัติไปราชการ
คณะท้างาน/หนังสือขอเชิญประชุม/ระเบียบวาระการประชุม/โครงการ (ผู้จัดท้า
ต้องเซ็นรับรองส้าเนาถูกต้องทุกแผ่น)
หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บาท/คน/มื้อ)
รายการ
ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม

สถานที่ราชการ
ไม่เกิน 35 บาท

สถานที่เอกชน
ไม่เกิน 50 บาท

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
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หลักเกณฑ์การจ่าย ค่าอาหารกลางวัน (บาท/มื้อ/คน)
ระดับการฝึกอบรม
สถานที่ราชการ
สถานที่เอกชน
ประเภท ก
ครบมื้อ ไม่เกิน 850 บาท
ครบมื้อ ไม่เกิน 1,200 บาท
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 600 บาท ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 850 บาท
ประเภท ข
ครบมื้อ ไม่เกิน 600 บาท
ครบมื้อ ไม่เกิน 950 บาท
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 400 บาท ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 700 บาท
บุคคลภายนอก
ครบมื้อ ไม่เกิน 500 บาท
ครบมื้อ ไม่เกิน 800 บาท
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 300 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
ประเภท ก
ไม่เกิน 2,400 บาท
ประเภท ข
ไม่เกิน 1,450 บาท
บุคคลภายนอก
ไม่เกิน 1,200 บาท

ห้องพักคู่
ไม่เกิน 1,300 บาท
ไม่เกิน 900 บาท
ไม่เกิน 750 บาท

หลักเกณฑ์การจ่าย ค่ายานพาหนะ
• กรณีส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบค่ายานพาหนะให้
ด้าเนินการดังนี้
- ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัด ยืมจากส่วนราชการอื่น/หน่วยงานอื่น
ให้เบิกค่าน้้ามันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
- ใช้ยานพาหนะประจ้าทาง/เช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะตามระดับ
ของการฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจ้าเป็นเหมาะสมและประหยัด
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-005
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• กรณีส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม ไม่จัดยานพาหนะให้บุคลากรของรัฐให้เบิกจ่าย
จากต้นสังกัด ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
(2) จัดท้าหนั งสือ ชดใช้เงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิต /เอกสารหลั กฐานประกอบ
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/ใบส้าคัญรับเงินของผู้ขาย
(ให้ประทับตราว่าจ่ายเงินแล้วพร้อมทั้งผู้จ่ายเงินเซ็นชื่อ)
• ส้าเนาบัตรประชาชนของวิทยากร/ผู้ขาย
• ส้าเนาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม
• ส้าเนาหนังสือขอเชิญประชุม
• ส้าเนาระเบียบวาระการประชุม
• ส้าเนาโครงการ
• ส้าเนาขออนุมัติไปราชการ
• หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร
• ส้าเนารายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม วิทยากร และคณะท้างาน
การคานวณ ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากที่อยู่/ที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงที่อยู่/ที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติ
- 24 ชัว่ โมง คิดเป็น 1 วัน หรือเกินกว่า 12 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
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- กรณีพักค้างผู้จัดมีเลี้ยงอาหารจ้านวนกี่มื้อ 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) เสนอผู้ บริหารเพื่อขออนุ มัติ ยืมเงินและชดใช้เงินยื ม ด้าเนิ นการหนั งสื อเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยืมเงินและเอกสารประกอบการล้างหนี้ชดใช้เงินยืมทดรองราชการ เสนอผู้บริหารเพื่อลงนามอนุมัติ
(4) จั ดส่ งหนั งสื อ/เอกสารการยื มเงิน เอกสารล้ างหนี้ ชดใช้ เงินยื มที่ เสนอผู้ บริ หารลงนามอนุ มั ติ
เรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้กองบริหารการคลังด้าเนินการต่อไป โดยส้าเนาเอกสารไว้ 1 ชุด

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิ บตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : 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: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวน้าฝน พยัคคานนท์
ต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึนเผยแพร่
นางสาวน้าฝน พยัคคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คู่มือการปฏิบัตงิ าน
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แก้ไขครั้งที่ หน้า 1

ฉบับที่ 1
ของ 11

คานา
คู่มือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทาแนวทาง
การปฏิบั ติงานการลงระบบการจั ดซื้อจั ดจ้างภาครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้ถูกต้องตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานถูกต้องเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง และพัสดุ รวมถึงเสร็จสิ้นภายใน 10 วัน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับนี้ จะสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานการการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง ของศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
มีนาคม 2563
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ฉบับที่ 1
ของ 11

สารบัญ
บทที่
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หัวข้อ
คานา
สารบัญ
บทนา
หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
2.2 ขอบเขต
2.3 คาจากัดความ
2.4 หลักเกณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนการ
3.1.1 การลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.1.1.1 ขอบเขต
3.1.1.2 ขั้นตอนปฏิบัติการ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ
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4.3 กฎกระทรวงการคลัง
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ฉบับที่ 1
ของ 11

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ถูกต้องตามคู่มือการลงระบบ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง
และตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลางผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นจากระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จะดาเนิ น การให้ ห น่ วยงานของรัฐเชิ ญชวนผู้ ประกอบการที่มีคุณ สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ห น่วยงานของรัฐ
กาหนดรายใดรายหนึ่ งให้ เข้ ายื่ น ข้ อเสนอ หรือ ให้ เข้ ามาเจรจาต่ อรองราคา รวมทั้ งการจั ดซื้ อ จัด จ้างพั ส ดุ
กับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อย ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 56 วรรคสอง
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ฉบับที่ 1
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บทที่ 2
การบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน
กองบริหารการคลัง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
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ฉบับที่ 1
ของ 11

2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ในการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เพื่อสนับสนุนดาเนินการได้ถูกต้องและทันเวลา
2.3 คาจากัดความ
ระบบการจัดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) หมายถึง
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ด าเนิ น การในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้เอกสารที่ จั ดพิมพ์ ขึ้นจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ เป็ นเอกสาร
ประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออก ตามความในมาตรา 56
วรรคสอง ซึ่งประกอบด้วย
1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
2. งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้
2.1 งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
2.2 งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจานวนจากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
5,000,000 บาท
3. งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่ มี ว งเงิ น งบประมาณค่ าก่ อ สร้ า งครั้ ง หนึ่ งไม่ เกิ น
5,000,000 บาท
4. ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
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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ฉบับที่ 1
ของ 11

บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ผังกระบวนงาน
3.1.1 การลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลาดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
2 นาที งานพัสดุ

(1) ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th) ดาเนินการ
จัดทาหน่วยจัดซื้อ-เพิ่มโครงการ
2

(2) จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ

3

10 นาที

งานพัสดุ

2 นาที

งานพัสดุ

10 นาที

งานพัสดุ

(3) จัดทาร่างเอกสารและเอกสารเชิญชวน
- จัดทาร่างเอกสาร/หนังสือเชิญชวน
- บันทึกรายชื่อผู้ประกอบการ

๔
(4) จัดทารายชื่อผูเ้ สนอราคาและผลการพิจารณา

ก
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ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
10 นาที งานพัสดุ

(๕) จัดทาร่างสัญญา
๖

1 นาที

งานพัสดุ

1 นาที

งานพัสดุ

5 นาที

งานพัสดุ

(๖) ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา

๗
(๗) บันทึกข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา

๘
(๘) บริหารสัญญา
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3.1.1.1 ขอบเขต
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ อ งด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ตามระเบี ยบนี้ ด้ วยวิ ธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ า งภ าค รั ฐ ด้ วย อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ต าม วิ ธี ก าร
ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เ อกสารที่ จั ด พิ ม พ์ ขึ้ น จากระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้ถูกต้องตามคู่มือการลงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.1.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th) ดาเนินการจัดทาหน่วย จัดซื้อ-เพิ่มโครงการ
1.1 ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลโครงการ
1.2 ขั้นตอนที่ 2 รายการสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
1.3 ขั้นตอนที่ 3 กาหนดความต้องการ
(2) จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
- บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง
- Template รายงานขอซื้อขอจ้าง
- ตัวอย่างรายงานขอซื้อขอจ้าง
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
- บันทึกข้อมูลร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้ตรวจรับพัสดุ
- Template ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้ตรวจรับพัสดุ
- ตัวอย่างร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้ตรวจรับพัสดุ
- บันทึกเลขที่ / บันทึกวันที่
(3) จัดทาร่างเอกสารและเอกสารเชิญชวน
3.1 จัดทาร่างเอกสาร / หนังสือเชิญชวน
3.2 บันทึกรายชื่อผู้ประกอบการ
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(4) จัดทารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา
4.1 เสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ
4.2 พิจารณาการเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ
4.3 จัดทาประกาศผู้ชนะเสนอราคา
4.4 หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
4.6 ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
4.7 บันทึกเลขที่ / บันทึกวันที่
(๕) จัดทาร่างสัญญา
5.1 เลือกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง
5.2 บันทึกที่อยู่ผู้ขาย / ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง
5.3 บันทึกราคาที่ตกลงกับผู้ขายพร้อมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.4 บันทึกการแจ้งกาหนดเวลาการส่งมอบ
5.6 บันทึกงวดเงินและรายละเอียดการชาระเงิน
5.7 ตรวจสอบข้อมูล GFMIS ของผู้ขาย
5.8 บันทึกการรับประกัน
5.9 บันทึกชื่อผู้สั่งซื้อ / สั่งจ้าง และชื่อผู้รับสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
5.10 บันทึกเลขที่วันที่ / วันที่ลงนาม
(๖) ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
(๗) บันทึกข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
- นาข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง
(๘) บริหารสัญญา
8.1 ส่งมอบงาน
8.2 ตรวจรับงาน
8.3 จัดเอกสารส่งเบิกจ่าย ไปยังกองบริหารการคลัง
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บทที่ 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
คู่มือการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน
การลงระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government
Procurement : e-GP)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
กลุม่ งานบริหารทั่วไป
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
www.stopcorruption.moph.go.th

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)
เข้าถึงได้
ตลอดเวลา

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
1. บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2. บุคลากรหน่วยงานภายนอก
3. บุคคลทั่วไป
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บทที่ 5
ภาคผนวก
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๑๓
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
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ 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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“สิ น ค้ า ” หมายความว่ า วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใด รวมทั้ ง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา
ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม
การระบายน้ํา การขนส่งทางท่อ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนํ าแก่หน่ วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ผังเมือ ง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบคุ คลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(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 หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้ รั บ ไว้ โ ดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ งนํ า ส่ ง คลั ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
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 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มรี ะเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทําได้ โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ ี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล
ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศ
ดั ง กล่ า วจะกํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เสนอเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งใดตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้
การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
มาตรา ๘ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างมีนัยสําคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
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ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม
มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทํา
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
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) กรณี ที่ เ ป็ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ มี ว งเงิ น ค่ า จ้ า งตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงหรื อ ที่ มี
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรายละเอี ย ดการจั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง
และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอ
การจั ดทํ าบั น ทึกรายงานผลการพิจ ารณา รายละเอีย ดวิ ธีก ารและขั้น ตอนการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓ ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
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ในกรณี ที่ ป รากฏในภายหลั ง ว่ า ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด
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
การจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมตามโครงการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ตามมาตรา ๑๘ ก็ไ ด้ ทั้ง นี้ การจัดซื้ อจั ดจ้ างที่ต้อ งจั ดทํ าข้ อ ตกลงคุณ ธรรมดั งกล่าวให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และความคล่องตัว
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ ตามที่ ค ณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้อง
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ทราบด้วย
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แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ นประเภทหรื อ มี ว งเงิ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกํ า หนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา หากประสงค์ จ ะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอกั บ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
มาตรฐานขั้นต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๒๐ ให้ มี ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู้ อํ า นวยการ
สํ า นั ก งบประมาณ อั ย การสู ง สุ ด อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจ ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขาธิ การคณะกรรมการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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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 กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ มีว าระอยู่ ในตํ าแหน่ง คราวละสามปี และอาจได้ รั บ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน
หกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๔) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะหย่ อ นความสามารถ บกพร่ อ งหรื อ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
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(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๔) วินิจ ฉัยความเป็นโมฆะของสั ญญาหรือ ข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔ รวมทั้ งตีค วามและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
(๖) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้
ผลการดําเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ต้อ งมี กรรมการมาประชุมไม่ น้อ ยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุม
พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน แล้วแต่กรณี ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก
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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
การบริ ห ารจั ด การ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
(๖) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(๗) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับข้อหารือ และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ได้ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ตามวรรคสามว่ า การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๘
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง
ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมชลประทาน
ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การกํ า หนดราคากลางของ
หน่วยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ
แทนได้ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ เช่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์
หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๕ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการราคากลาง
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก
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ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ทั้งนี้ องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
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) กํา หนดแนวทางและวิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น งานโครงการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๖) ยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ย ดของแนวทางและวิ ธี ก าร
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๗) พิจ ารณาข้อ ร้ อ งเรี ย นกรณีที่ เ ห็น ว่ าหน่ ว ยงานของรัฐ มิ ได้ ป ฏิบั ติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามแนวทาง
และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
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(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได้
ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๕ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการ ค.ป.ท. และ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
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) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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(๔) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดํ า เนิ น การตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ป ระกาศในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ในกรณี ที่ พิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นตาม (๒) แล้ ว รั บ ฟั ง ได้ ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ
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 คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อํ า นาจเรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดมาชี้ แ จงหรื อ ให้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาได้
หมวด ๔
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๔๖ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลและพั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้
กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยปีละสองครั้ง
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มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และจัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
รายงานตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๔๙ ให้ ก รมบั ญชี ก ลางมี หน้ า ที่ใ นการกํา หนดและจั ด ให้ มี หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ตามหลั ก วิ ช าชี พ และตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางจะดํ า เนิ น การเอง
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในการกําหนด
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน
มาตรา ๕๐ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การ งานประชุ ม งานวิ ช าการ
การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย
คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้างในสาขาใด
ที่ผู้ ประกอบการงานก่อ สร้ างในสาขานั้น ต้อ งขึ้ น ทะเบีย นไว้กั บกรมบัญ ชีกลางตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งใช้
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผ้ปู ระกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา
มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกํ า หนดใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น
ตามวรรคหนึ่ ง ไว้แ ล้ ว หน่ ว ยงานของรั ฐไม่ ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการประเภทนั้ น อี ก
และให้ห น่ว ยงานของรัฐ กํา หนดคุณ สมบัติ ผู้มี สิ ทธิ เข้ ายื่ นข้ อ เสนอตามมาตรา ๕๑ หรื อมาตรา ๕๒
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของผู้ ป ระกอบการที่ มี สิ ท ธิ ข อขึ้ น ทะเบี ย น การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธี เ ฉพาะเจาะจง ได้ แก่ การที่ หน่ ว ยงานของรั ฐเชิ ญ ชวนผู้ ป ระกอบการที่ มีคุ ณ สมบั ติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน
เว้นแต่
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต
จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ
หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
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(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน
จึ ง จะประมาณค่ า ซ่ อ มได้ เช่ น งานจ้ า งซ่ อ มเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ กล เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งไฟฟ้ า
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ ทั้ ง วิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปและวิ ธี คั ด เลื อ ก หรื อ ใช้ วิ ธี คั ด เลื อ กแล้ ว แต่ ไ ม่ มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ โ ดยตรงเพี ย งรายเดี ย ว
หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือ ตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือ ภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็ น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่ง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างกับคู่สัญญา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๕๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด ทํ า ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดของพั ส ดุ
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได้
ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารจ้ า งออกแบบรวมก่ อ สร้ า งซึ่ ง ไม่ อ าจจั ด ให้ มี แ บบรู ป รายการงานก่ อ สร้ า ง
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ
และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด
วัน เวลา สถานที่ยื่นข้อเสนอ และเงื่อนไขอื่น 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
ให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๖) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกํ า หนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ
ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
มาตรา ๖๕ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโดยวิ ธี ต ามมาตรา ๕๕ (๑) หรื อ (๒)
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๓) บริการหลังการขาย
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีท่ีกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
พั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ตาม (๔) ให้ เ ป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์ อื่ น ประกอบและจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ กณฑ์ เ ดี ย วในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก ให้ ใ ช้ เ กณฑ์ ร าคา รวมทั้ ง
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ ก็ได้
เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ด้วย
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖
(๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิ กการจัดซื้ อจัด จ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิท ธิ์ของหน่ วยงานของรัฐ ผู้ยื่ นข้อ เสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกู ยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร
เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม (๒)
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระกาศในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้
มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๗
งานจ้างที่ปรึกษา
มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา ๖๙
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป
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(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือ ที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด
(ง) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ทั้งวิ ธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไปและวิธี คัดเลื อ ก หรือใช้ วิธีคัด เลือ กแล้ว แต่ไม่ มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค
(ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว
(ฉ) เป็ น งานที่ มี ค วามจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของชาติ หากล่ า ช้ า
จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(ช) กรณีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม (๒) (ข)
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๗๑ รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสํ า หรั บ งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาในหมวดนี้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้นําบทบั ญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้ บังคับกับงานจ้างที่ ปรึกษาตามหมวดนี้
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษา
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล
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ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ ป รึ กษาที่ รัฐ ต้ อ งการส่ง เสริม หรื อ สนั บ สนุ น ตาม (๔) ให้ เ ป็น ไปตามที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๖๙ (๑) หรือ (๒) นอกจาก
ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด
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(๒) กรณี ง านจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ งานที่ ซั บ ซ้ อ น
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาประเภทใดหรื อ กํ า หนดรายละเอี ย ดอื่ น ของงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง เพิ่ ม เติ ม ได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธีประกวดแบบ
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย ทั้งนี้ ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก
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(๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน
ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๘๕ รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสํ า หรั บ งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๘๘ ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
อัต ราค่ า จ้า งผู้ใ ห้ บริ การงานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่อ สร้ าง ให้ เป็ น ไปตามที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒ รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนงานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๙
การทําสัญญา
มาตรา ๙๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งทํ า สั ญ ญาตามแบบที่ ค ณะกรรมการนโยบายกํ า หนด
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทําได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การทําสัญญา
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทําได้
ในกรณี จํ าเป็ น ต้อ งทํ าสั ญ ญาเป็ นภาษาต่ า งประเทศ ให้ ทํ าเป็ นภาษาอั ง กฤษและต้ อ งจั ด ทํ า
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๙๗
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้ เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ไ ด้ ทํ า สั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาตามวรรคหนึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๑๐๔ ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้
มาตรา ๙๕ สั ญ ญาที่ ทํ า ในราชอาณาจั ก รต้ อ งมี ข้ อ ตกลงในการห้ า มคู่ สั ญ ญาไปจ้ า งช่ ว ง
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
มาตรา ๙๖ หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ โดยไม่ ทํ า ตามแบบสั ญ ญา
ตามมาตรา ๙๓ ก็ได้ เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรื อ (ฉ) หรื อ การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่ก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้า งมี ว งเงิ น เล็ กน้ อ ยตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง จะไม่ ทํ าข้ อ ตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกํ า หนดวงเงิ น เล็ ก น้ อ ยให้ แ ตกต่ า งกั น ตามขนาด
หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ
ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
มาตรา ๙๘ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศเผยแพร่ ส าระสํ า คั ญ ของสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง
ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๙๙ รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการทํ า สั ญ ญาที่ ไ ม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวดนี้
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
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๐๑ งานจ้ า งก่ อ สร้ า งที่ มี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การเป็ น ระยะ ๆ อั น จํ า เป็ น ต้ อ งมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น
การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๐๓ ในกรณี ที่ มี เ หตุ บ อกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงต่ อ ไปนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้
ในการนี้ หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ ใ ห้ มี สิ ท ธิ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลเพื่ อ เรี ย กให้ ช ดใช้ ค่ า เสี ย หายตามสั ญ ญาต่ อ ไป ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และระยะเวลาในการพิจ ารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ ให้เ ป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกํ าหนด
ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งกํ า หนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาค่ า เสี ย หายและ
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๑๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือ กผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ
ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด จะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๐๘ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร รั ฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บกํ า หนดการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
โดยอนุโลม
หมวด ๑๒
การทิ้งงาน
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน
(๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด
(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น
(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
(๔) เมื่อ ปรากฏว่ าผลการปฏิ บัติ ตามสัญ ญาของที่ ปรึ กษาหรือ ผู้ให้ บริ การงานจ้า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
(๕) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘
(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และให้แจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑๑ เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว ห้ามหน่วยงานของรัฐ
ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว
หมวด ๑๓
การบริหารพัสดุ
มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(๑) การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
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(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด
เกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิอุ ท ธรณ์ ยื่น อุ ท ธรณ์ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ภายในเจ็ ดวั น ทํ า การ
นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่
ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๙ เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการ
พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงานดั ง กล่ า ว
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็น ว่าอุทธรณ์ฟังขึ้ นและมีผลต่อการจัดซื้อ จัดจ้า ง
อย่างมีนัยสําคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
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ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องตามวรรคสี่
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
หมวด ๑๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ด หรื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุ จ ริ ต ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง สิ บ ปี หรื อ ปรั บ ตั้ ง แต่ ส องหมื่ น บาทถึ ง สองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
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 เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดา
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ข้ อ บั ญ ญั ติ และข้ อ กํ า หนดใด ๆ เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ มาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 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 เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
จนกว่ า จะมี ป ระกาศที่ อ อกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง หรื อ กฎหรื อ ระเบี ย บที่ อ อกตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ใช้บังคับ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการนโยบายได้ อ อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ ว
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ หากหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง ใช้บังคับ การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑)
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่ ง ตั้ ง หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ กํ า หนดไว้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๖ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ยั ง คงปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปจนกว่ า คณะกรรมการ 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
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

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 เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการ
ตามระเบี ยบสํ า นักนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น
การขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในงานก่ อ สร้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้
การดํ า เนิ น การเพื่ อ สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง การกระทํ า อั น มี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.
สํานักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ และกําหนดงบประมาณ รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงาน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ประกอบกั บ
มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒
วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘
มาตรา ๗๐ วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
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) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด 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
ผู้ต รวจการแผ่ น ดิน เลขาธิ การคณะกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต แห่งชาติ ผู้ ว่ าการ
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) หน่ วยงานอื่ นตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้ บริ หารสู งสุ ด ของหน่ว ยงาน
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ” หมายความว่ า บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ข้ า เสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ มในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาหรื อ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อํ า นาจในการดํ า เนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ บุ ค คลรายหนึ่ ง
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด หรื อ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ใ นบริ ษั ท จํ า กั ด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน
คํ า ว่ า “ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ” ให้ ห มายความว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ห้ า
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยที่ ต นเองเป็ น ผู้ ใ ช้ อํ า นาจในการบริ ห ารที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว น
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
กระทํ า การอย่ า งใด ๆ อั น เป็ น การขั ด ขวาง หรื อ เป็ น อุ ป สรรค หรื อ ไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน
หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่า
กระทํ า การทุ จริ ตอื่ นใดในการเสนอราคา ทั้ งนี้ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ที่ จะแสวงหาประโยชน์ ในระหว่ าง
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอด้ วยกั น หรื อ เพื่ อ ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายหนึ่ ง รายใดเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ทํ า สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
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โดยวิ ธี คัด เลือ กตามข้ อ ๗๔ คณะกรรมการดํ าเนิน งานจ้ างที่ ปรึ กษาโดยวิธี ประกาศเชิ ญ ชวนทั่ว ไป
ตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปตามข้ อ ๑๔๖
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๔๙ และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ ๑๕๕
“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า
ภาพสินค้า พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการ
หรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ส่วนที่ ๒
การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ ๓
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ
ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เว้ น แต่ ก ระทรวงกลาโหมหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บประกาศกํ า หนดให้
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คํานึงถึงระดับ
ตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
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(ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย
(ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว
(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ ๖
ในกรณี ที่ มีกฎหมายกํ าหนดเรื่ อ งการมอบอํ า นาจและการมอบอํา นาจต่ อ ไว้ เป็ น การเฉพาะ
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการสั่งการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ
ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องภาครั ฐ โดยรวม หน่ ว ยงานของรั ฐ ใด
จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้ โดยให้ผู้มอบอํานาจ
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๔
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ต ามระเบี ย บนี้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ให้ ห น่ว ยงานของรั ฐใช้ เ อกสารที่ จั ด พิม พ์ จ ากระบบจัด ซื้ อ จัด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ
ส่วนที่ ๕
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า ปี เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หัว หน้าเจ้าหน้ าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครื อ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
และของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด และให้ ปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจําปีตามข้อ ๑๑ แล้ ว
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒
หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า ปี
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ทํ า รายงานพร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ล
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
ส่วนที่ ๖
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบั ติดําเนินการตรวจสอบคุ ณสมบัติ ของผู้ ยื่นข้อ เสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มี ผลประโยชน์ ร่วมกั น
หรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการ
ที่กําหนดในระเบียบนี้
ส่วนที่ ๗
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา
ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) รายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า งตามความในหมวด ๒ ส่ ว นที่ ๒ หมวด ๓ ส่ ว นที่ ๒
และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้
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หมวด ๒
การซื้อหรือจ้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๗ การดํ าเนิ นการในหมวดนี้ ไม่ ใ ช้บั งคั บกั บงานจ้ างที่ ปรึ กษาและงานจ้า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว
ข้อ ๑๙ หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดประสงค์ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งให้ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง อื่ น
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการทําสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได้
กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ
ส่วนที่ ๒
กระบวนการซื้อหรือจ้าง
การจั ดทํ าร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั สดุ หรื อแบบรู ปรายการ
งานก่อสร้าง
ข้อ ๒๑ ในการซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มิ ใ ช่ ก ารจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา
ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง รวมทั้ ง กํ า หนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
ให้ กํ า หนดรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง หรื อ รายการในการก่ อ สร้ า ง
ตามมาตรฐานผลิตภั ณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ไ ด้
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
ในการจ้ า งก่ อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อ ที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓
และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ห รื อ แบบรู ป รายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อ เสนออื่ น ๆ เช่ น การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการต่ า ง ๆ ที่ จํ าเป็ น ในการซื้ อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้ อ หรื อ จ้ า งกรณี จํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นอั น เนื่ อ งมาจากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ อ าจคาดหมายได้
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงิ น ที่ จ ะซื้ อ โดยให้ ร ะบุ ว งเงิ น งบประมาณ ถ้ า ไม่ มี ว งเงิ น ดั ง กล่ า วให้ ร ะบุ ว งเงิ น
ที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ
ข้อ ๒๔ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบตามรายงานที่ เ สนอตามข้ อ ๒๒
หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๒๕ ในการดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้ อหรื อจ้ างตามข้ อ ๒๕ แต่ ละคณะประกอบด้ วย ประธานกรรมการ
๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ
ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
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ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา หรื อ กรรมการซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น 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
เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรื อ จ้างครั้งหนึ่ ง ซึ่ง มีวงเงินเกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ วิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ ใ นรายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า ง
ตามข้อ ๒๒ ด้วย
ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑
หรือข้อ ๓๒ แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๓๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว
และยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หากประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว ม
เสนอราคาในครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา
ข้อ ๓๗ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๑) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๒) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาผ่ า นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การ
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้
ถ้า ไม่มี ผู้ เ ข้า เสนอราคา ให้ เ จ้า หน้า ที่ เ สนอหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐผ่ านหั ว หน้า เจ้ าหน้ า ที่
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ใ นเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก รายผ่ า นทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อ ยละสิบของวงเงินที่จะซื้ อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ
ในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาตามวรรคหนึ่ ง เสนอราคาผิ ด เงื่ อ นไขตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นเอกสารซื้ อ
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔๓ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า เอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการยื่ น ข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ยื่ น ผ่ า นทางระบบประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํ า นวนเอกสารดั ง กล่ า วมาส่ ง ณ ที่ ทํ า การของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในภายหลั ง โดยให้ ล งลายมื อ ชื่ อ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กํากับในเอกสารนั้นด้วย
การกํ า หนดวั น ให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอนํ า ตั ว อย่ า งพั ส ดุ ที่ เ สนอมาแสดงเพื่ อ ทดลอง หรื อ ทดสอบ
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ
กํ า หนดเป็ น วั น ใดวั น หนึ่ ง ภายใน ๕ วั น ทํ า การ นั บ ถั ด จากวั น เสนอราคา เว้ น แต่ ก ารดํ า เนิ น การ
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า ๑ วันได้
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
พร้ อ มนํ า ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งเสนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งเป็ น ไปด้ ว ยความรอบคอบ
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งพร้ อ มกั บ ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้
(๒) การซื้ อ หรื อ จ้า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิน เกิ น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
นํ า ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ผยแพร่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๔๖ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี
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 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ
ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จั ด ทํ า เอกสารนั้ น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นอื่ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ใ ช้ จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณ
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ ๕๐ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ส่ ง ประกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๔๘ ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการ
(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทําการ
(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อยกว่า
๒๐ วันทําการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

รัฐ วิ ส าหกิ จ ใดมี ค วามจํ า เป็ น จะกํ า หนดวงเงิ น และระยะเวลาในการเผยแพร่ต ามวรรคหนึ่ ง
แตกต่ า งไปจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอี ย ดเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจน ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จ ะกํ า หนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ
ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๕๔ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงครั้งเดียว
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาผ่ า นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การ
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้
(๑) จั ด พิ ม พ์ ใ บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอทุ ก รายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ทั้ ง นี้ การซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี ก ารกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ จ ะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานการเสนอราคาต่ า ง ๆ
และพั ส ดุ ตั ว อย่ า ง (ถ้ า มี ) หรื อ พิ จ ารณาการนํ า เสนองานของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอทุ ก ราย หรื อ เอกสาร
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ ไ ด้ แต่ จ ะให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดเปลี่ ย นแปลงสาระสํ า คั ญ ที่ เ สนอไว้ แ ล้ ว มิ ไ ด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พจิ ารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ ถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พี ย งรายเดี ย ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จ ะดํ า เนิน การต่ อ ไปโดยไม่ ต้ อ งยกเลิ ก การประกวดราคาอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒
ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหั ว หน้ าเจ้า หน้า ที่เ พื่ อประกอบการใช้ ดุล พิ นิจ ว่า จะยกเลิก การซื้อ หรือ จ้า ง หรื อ ขอเงิ น เพิ่ มเติ ม
หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ หม่ อ าจไม่ ไ ด้ ผ ลดี จะสั่ ง ให้ ดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กหรื อ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจงด้ ว ยเหตุ อื่ น
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือ ต่อ รองราคาแล้ว ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่ ว นที่สูงกว่ านั้น ไม่ เกิน ร้อ ยละสิบของวงเงิน ที่จ ะซื้ อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหั ว หน้ าเจ้า หน้า ที่เ พื่ อประกอบการใช้ ดุล พิ นิจ ว่า จะขอเงิน เพิ่มเติ ม หรื อ ยกเลิ กการซื้ อ หรื อ จ้ า ง
ในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 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) ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๔ ถึ ง ข้ อ ๕๙ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกวดราคานานาชาติ
โดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทําการ
วิธีสอบราคา
ข้อ ๖๑ ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ จัด ทํ า เอกสารซื้อ หรื อ จ้า งด้ ว ยวิ ธี ส อบราคาพร้ อ มประกาศเชิ ญ ชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมี ปัญ หาในทางเสี ยเปรีย บหรือ ไม่รั ดกุ มพอ ก็ใ ห้ส่ งร่างเอกสารซื้อ หรื อ จ้ างและประกาศเชิญ ชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว
การกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ ถัดจากยื่นข้อเสนอ
ตามวรรคสาม
ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นําความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ หรื อ จ้างด้ว ยวิธี สอบราคาแล้ว ให้ หัว หน้าเจ้าหน้า ที่ดําเนิน การ
เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ วั น ทํ า การ โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการ
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๖๕ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ส่ ง ประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข
ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย
ก่อนถึงกําหนดวันยื่นข้อเสนอ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย
ข้อ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา ตามข้อ ๖๓
ข้อ ๖๘ ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง
ต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา
ยื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๖๙ นอกเหนื อ จากกรณี ที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ ๖๖ เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น ยื่ น ซองข้ อ เสนอ
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากั บไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่ น
ข้อเสนอทุกแผ่น และให้นําความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗
หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ ๖๐ มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ
มาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด
มาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ ๕๕
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ โดยอนุโลม
ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ ๕๖
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗
หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคา
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ข้อ ๗๗ ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๒ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ช นะการซื้ อ หรื อ จ้ า ง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา
ที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่ว ย
ตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๗๙ กรณี ต ามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ จรจาตกลงราคากั บ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงินลงทุน
และเทคโนโลยีดําเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และเทคนิ ค ในการดํ า เนิ น การพิ เ ศษ โดยเฉพาะการชํ า ระเงิ น
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)
(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ (Reference Based Price)
(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)
คือ โครงการที่ใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน
(Design & Build) รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ
เมื่อแล้วเสร็จ
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หลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ และรายละเอี ย ดกระบวนและขั้น ตอนการจ้ า งออกแบบรวมก่ อ สร้ า ง
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้อ ๘๓ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปหรื อ วิ ธี คั ด เลื อ ก
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือ จ้างหรือเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก
(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
(๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนดเป็ น เงื่ อ นไขให้ มี ก ารยื่ น ข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด แล้วให้ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ ๘๔ การสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปครั้ ง หนึ่ ง ให้ เ ป็ น อํ า นาจ
ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง 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 และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๘๙ การจ่ า ยเงิ น ค่ า พั ส ดุ ล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญาจะกระทํ า มิ ไ ด้
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการ
ทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การซื้ อ หรื อ การจ้ า งจากหน่ ว ยงานของรั ฐ จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละห้ า สิ บ ของราคาซื้ อ
หรือราคาจ้าง
(๒) การซื้ อพั สดุ จากสถาบั น ของรัฐ ในต่ างประเทศ หรื อ จากหน่ว ยงานอื่ นในต่ างประเทศ
ซึ่ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การผ่ า นองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หรื อ การซื้ อ เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ พั ส ดุ อื่ น
ที่ผู้รักษาการตามระเบี ยบประกาศกํ าหนด ซึ่งจํ าเป็น ต้อ งซื้อจากผู้ ผลิต หรือ ผู้แ ทนจําหน่ายโดยตรง
ในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไข
ที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี
(๓) การบอกรั บ วารสารหรื อ การสั่ ง จองหนั ง สื อ หรื อ การจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล สํ า เร็ จ รู ป
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับ
เป็ น สมาชิ ก เพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ เ รี ย กค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสารจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ โดยอาศั ย ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
หรื อ โดยวิ ธี ใ ช้ ด ราฟต์ ก รณี ที่ ว งเงิ น ไม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรื อ การจ่ า ยเงิ น ตามความก้ า วหน้ า
ในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ
มาค้ําประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ส่วนที่ ๓
การเช่า
ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพ ย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้
(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง
ข้อ ๙๔ ก่ อ นดํ า เนิ น การเช่ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทํ า รายงานเสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ข้อ ๙๕ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง มี อั ต ราค่ า เช่ า รวมทั้ ง ค่ า บริ ก ารอื่ น เกี่ ย วกั บ การเช่ า ตามที่
จะกําหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอั ต รา
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
ส่วนที่ ๔
การแลกเปลี่ยน
ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งแลกเปลี่ ย น ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะการแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ กั บ ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ ซื้ อ หรื อ ได้ ม าของพั ส ดุ ที่ จ ะนํ า ไปแลกเปลี่ ย น และราคาที่ จ ะแลกเปลี่ ย นได้
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 การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว
ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ในกรณี ก ารแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน ให้ ส่ ง สํ า เนาหลั ก ฐาน
การดําเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย
หมวด ๓
งานจ้างที่ปรึกษา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
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ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งจ้ า งที่ ป รึ ก ษาต่ า งประเทศ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แสดงเหตุ ผ ล
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้
ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐ แห่งใดประสงค์ จะจ้ างที่ ปรึกษาให้กับ หน่วยงานของรัฐ แห่งอื่ น
ให้ กําหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และรายละเอี ยดการดํ าเนินการจ้ างที่ปรึ กษาเสนอต่ อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ท่ี เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
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(๙) ข้อ เสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติ แต่ งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ จําเป็น ในการจ้า ง
ที่ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่
เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๕ ในการดํ า เนิ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
(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
ลั ก ษณะหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น สํ า คั ญ และในกรณี ก ารจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง
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 ถ้าจําเป็นต้อ งมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว
ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ วยงานของรัฐ นั้น เป็นเวลาติดต่ อ กันไม่ น้อยกว่ า ๕ วันทํ าการ โดยให้คํานึง ถึงระยะเวลา
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
การให้ เ อกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป รวมทั้ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ที่ปรึกษา
ที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
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การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
ข้อ ๑๑๔ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้า ง
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดําเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของที่ ป รึ ก ษา
แล้ ว คั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และยื่ น เอกสารครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ สมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ที่ปรึกษารายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาเลือกราย
ที่เสนอราคาต่ําสุด และจัดลําดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป
กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
(ข) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
(ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา
ตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอ
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้
(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วน
ที่ สู ง กว่ า วงเงิ น ที่ จ ะจ้ า งนั้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของวงเงิ น ที่ จ ะจ้ า ง ถ้ า เห็ น ว่ า ราคาดั ง กล่ า วเป็ น ราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย
เพื่ อ เสนอราคาใหม่ พ ร้ อ มกัน ยื่ น ซองข้ อ เสนอด้ า นราคาภายในระยะเวลาที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนด
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ประกอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ว่ า จะขอเงิ น เพิ่ ม หรื อ ยกเลิ ก การจ้ า งในครั้ ง นั้ น
และดํ า เนิ น การประกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปใหม่ แต่ ห ากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๑๑๗
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๑๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อรายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาในสาขางานที่ จ ะจ้ า งจากศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษา กระทรวงการคลั ง
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า ๓ ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอ
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลารั บ ซองข้ อ เสนอ ห้ า มรั บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ตามเงื่ อ นไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๕) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของที่ ป รึ ก ษา
แล้ ว คั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ม่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และยื่ น เอกสารครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง มี คุ ณ สมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการ
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้น
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๖) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของที่ ป รึ ก ษารายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๕) และผ่ า นเกณฑ์
ด้ า นคุ ณ ภาพที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กํ า หนดและจั ด ลํ า ดั บ และให้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ช นะหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด
ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่ กํ า หนด ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาที่ ป รึก ษาที่ ไ ด้ค ะแนนมากที่ สุ ดลํ า ดั บ ถั ด ไป 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 เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้ว
ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน
การคั ด เลื อ กเพี ย งรายเดี ย ว ให้ เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ยกเลิ ก
การคัดเลือกครั้งนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ 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
ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ประกอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ว่ า จะขอเงิ น เพิ่ ม หรื อ ยกเลิ ก การจ้ า งในครั้ ง นั้ น
และดํ า เนิ น การจ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กใหม่ แต่ ห ากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ ง (๓) (ก) ก็ ไ ด้ เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะดํ า เนิ น การโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงด้ ว ยเหตุ อื่ น
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๒๓ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๑๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจ้างครั้งนั้น
(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
ต้อ งการส่ งเสริ มหรื อ สนับ สนุน (๕) ข้อ เสนอทางด้ านการเงิ น และ (๖) เกณฑ์ อื่น ตามที่กํ าหนด
ในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก ตามความในมาตรา ๗๖
วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีงานจ้ างที่ ป รึกษาเพื่อ ดํ าเนิ น งานประจํ า งานที่ มี มาตรฐานเชิง คุ ณ ภาพตามหลั ก
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด
(๒) กรณีง านจ้ างที่ป รึ กษาที่ เ ป็น ไปตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานของรัฐ หรือ งานที่ซั บซ้ อ น
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพแล้ ว และให้ คั ด เลื อ กจากราย
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒๗ การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ตามข้ อ ๑๒๗ แตกต่ างไปจากที่ กํา หนดไว้ในระเบี ยบนี้ ให้ เสนอต่ อ คณะกรรมการวินิ จ ฉัย เพื่อ ขอ
ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒๙ อั ต ราค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามความเหมาะสมและประหยั ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง จํานวนคน - เดือน (man-months)
เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด (ถ้ามี) ด้วย
ค่าจ้างล่วงหน้า
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ
คืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน
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 หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดที่ ป ระสงค์ จ ะจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยอ้ อ ม คื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ รั บ จ้ า งให้ กั บ คู่ สั ญ ญา
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๓๔ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาจะต้ อ งมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้อง
เป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง
ไปดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งนอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญา ให้ ผู้ ว่ า จ้ า งหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ๆ
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ว่าจ้างก่อน
ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่ อ สร้ า งเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขรายละเอี ย ดเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ โครงสร้ า งที่ สํ า คั ญ
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน
ในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งจะต้ อ งส่ ง รายชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งาน ผู้ ต รวจการหรื อ ผู้ แ ทน
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๙) ข้อ เสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมั ติแต่ งตั้งคณะกรรมการต่ าง ๆ ที่จํ าเป็ นในงานจ้า ง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง
ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๑ ในการดํ า เนิ น การจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งขึ้ น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ รายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้ า
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งตามข้ อ 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 และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้นําความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทําได้ ๔ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
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(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธปี ระกวดแบบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับ
กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๖ เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดวั น เวลาการเปิ ด ซองข้ อ เสนอ ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดําเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แล้วคัดเลือกผู้ใ ห้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้ อ ง มี คุณสมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แต่จะให้
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายใดเสนอเอกสารด้ า นคุ ณ ภาพไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอรายละเอี ย ด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๓) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๒) ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ คั ด เลื อ กไว้ ซึ่ ง ได้ ค ะแนนคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ไม่ ย อมเข้ า ทํ า สั ญ ญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น ให้เริ่มกระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๔๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือก ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดให้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอ
เมื่ อ พ้ น กํ า หนดเวลารั บ ซองข้ อ เสนอ ห้ า มรั บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ตามเงื่ อ นไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
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(๕) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แล้วคัดเลือกผู้ใ ห้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้ อ ง มี คุณสมบั ติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อ เท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่า ง
ไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนั งสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๖) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๕) ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับ
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป
(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๐ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
ได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
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ข้อ ๑๕๑ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๑๕๒ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอจ้ า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น
(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๓ ให้ นํ า ความในข้ อ ๑๑๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
วิธีประกวดแบบ
ข้อ ๑๕๔ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า เอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การทํ า เอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดแบบและประกาศเชิ ญ ชวน
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า จะมี ปั ญ หาในทางเสี ย เปรี ย บหรื อ ไม่ รั ด กุ ม พอ ก็ ใ ห้ ส่ ง ร่ า งเอกสาร
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
ข้อ ๑๕๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
(ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๕ วั น ทํ า การ โดยให้ คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลาในการชี้ แ จงรายละเอี ย ด (ถ้ า มี ) และระยะเวลาที่ ใ ห้
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร
งานจ้ างออกแบบงานก่ อ สร้า งโดยวิธี ประกวดแบบให้ สํา นักงานการตรวจเงิ น แผ่น ดิน ผ่า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้าง
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิด
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอ
การกําหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง
ให้นําความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอโดยวิธปี ระกวดแบบ โดยอนุโลม
(ข) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้า ง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
และจัดลําดับ
(ค) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กตาม (ข)
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป
(ง) ให้ ค ณะกรรมการรายงานผลการพิ จ ารณา และความเห็ น พร้ อ มด้ ว ยเอกสาร
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(จ) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม (ง) แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ สนอแนวคิ ด ทุ ก รายทราบผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ
(ก) ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กแนวความคิ ด ในขั้ น ตอนที่ ๑ ทุ ก รายพั ฒ นา
แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ
ที่ จ ะเข้ า ทํ า สั ญ ญาร่ ว มงานกั น (ถ้ า มี ) และรายชื่ อ สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรทุ ก สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็ น วั น ทํ า การวั น ใดวั น หนึ่ ง โดยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทุ ก รายทราบ
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ ก่อนถึงกําหนดวันยื่นข้อเสนอ
การกํ า หนดวั น เวลาในการยื่ น ข้ อ เสนอให้ กํ า หนดเป็ น วั น ทํ า การวั น ใดวั น หนึ่ ง
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง
(ข) เมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้ วคัดเลือ กผู้ให้บริ การที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อ ง และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดลําดับ
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ คั ด เลื อ กไว้ ซึ่ ง ได้ ค ะแนนคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ไม่ ย อม
เข้ า ทํ า สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในเวลาที่ กํ า หนดตามเอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป
(ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒
ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๕๘ การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของ
ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอาํ นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ ๑๕๘
แตกต่ า งไปจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๑๖๐ อั ต ราค่ า จ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ราที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง
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หมวด ๕
การทําสัญญาและหลักประกัน
ส่วนที่ ๑
สัญญา
ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 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
สาธารณู ป โภค ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจราจร ให้ กํ า หนดค่ า ปรั บ เป็ น รายวั น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๐.๒๕
ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น
การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่ อ การที่ คู่ สั ญ ญาของหน่ ว ยงานของรั ฐ จะหลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา หรื อ กระทบ
ต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือ ว่าไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณี ที่ ก ารจั ด หาสิ่ ง ของคิ ด ราคารวมทั้ ง ค่ า ติ ด ตั้ ง หรื อ ทดลองด้ ว ย ถ้ า ติ ด ตั้ ง หรื อ ทดลอง
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
ทั้งนี้ ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ ๑๖๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง สํ า เนาสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๑๖๕ การแก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้ อ งอยู่ ภ ายในขอบข่ า ยแห่ ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น
แล้วแต่กรณีด้วย
เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
ส่วนที่ ๒
หลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา
ข้อ ๑๖๖ เพื่ อ ประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ ผู้ เ สนอราคา
หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี เป็ นการยื่ นข้ อเสนอจากต่ างประเทศ สํ าหรั บการประกวดราคานานาชาติ ให้ ใช้ หนั งสื อ
ค้ําประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓)
หรือ (๔) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF
File
(Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่ง ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อ ง ตามวั น
และเวลาที่กําหนด โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
เว้ น แต่ ไ ม่ อ าจดํ า เนิ น การวั น ใดวั น หนึ่ ง ได้ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณากํ า หนดมากกว่ า ๑ วั น ได้
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
หลักประกันสัญญา
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี เป็ นการยื่ นข้ อเสนอจากต่ างประเทศ สํ าหรั บการประกวดราคานานาชาติ ให้ ใช้ หนั งสื อ
ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในต่ า งประเทศที่ มี ห ลั ก ฐานดี และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เชื่ อ ถื อ เป็ น
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่
การจั ดซื้ อ จัด จ้างที่ หั ว หน้าหน่ ว ยงานของรัฐเห็ นว่ า มีความสํ า คัญ เป็ นพิ เศษ จะกํ าหนดอัต ราสู งกว่ า
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปี ต่ อ ไปราคาพั ส ดุ ที่ ส่ ง มอบแตกต่ า งไปจากราคาในรอบปี ก่ อ นให้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก ประกั น
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ
เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกัน
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้ค้ําประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกัน
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ผู้ ค้ํ า ประกั น ทราบด้ ว ย สํ า หรั บ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๗๑ ในการทํ า สั ญ ญาหากมี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาและมี ผ ลทํ า ให้ ว งเงิ น ตามสั ญ ญานั้ น
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ในกรณี เ พิ่ ม ขึ้ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งนํ า หลั ก ประกั น สั ญ ญามาวางเท่ า กั บ วงเงิ น
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น
ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ๙๑ วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถ
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย
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หลักประกันผลงาน
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด
และมี ค วามประสงค์ ใ ห้ มี ก ารหั ก เงิ น ประกั น ผลงานในแต่ ล ะงวด ให้ กํ า หนดการหั ก เงิ น ตามอั ต รา
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศมาค้ํ า ประกั น แทนการหั ก เงิ น โดยมี อ ายุ ก ารค้ํ า ประกั น ตามที่ ผู้ ว่ า จ้ า ง
จะกําหนดก็ได้
ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้าง
หัก เงิ น ที่ จ ะจ่ า ยแต่ ล ะครั้ ง ในอั ต ราไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละห้ า แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของเงิ น ค่า จ้ า ง เพื่ อ เป็ น
การประกั น ผลงาน หรื อ จะให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาใช้ ห นั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคาร
หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง
จะกําหนดมาวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
หมวด ๖
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ
ก็ได้
ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ ต รวจรั บพั ส ดุในวั น ที่ผู้ ขายหรื อ ผู้ รั บจ้ างนํ าพั สดุ มาส่ งและให้ดํ าเนิ นการให้เ สร็จ สิ้ น
โดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว 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
ให้ รี บ รายงานหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ รั บ จ้ า งทราบภายใน ๓ วั น ทํ า การ
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการ
ตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งของผู้ รั บ จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ รายงาน โดยตรวจสอบกั บ แบบรู ป รายการละเอี ย ดและข้ อ กํ า หนดในสั ญ ญา
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(๔) นอกจากการดํ า เนิ น การตาม (๑) และ (๒) ในกรณี มี ข้ อ สงสั ย หรื อ มี ก รณี ที่ เ ห็ น ว่ า
แบบรู ป รายการละเอี ย ดและข้ อ กํ า หนดในสั ญ ญาหรื อ มี ข้ อ ตกลงมี ข้ อ ความคลาดเคลื่ อ นเล็ ก น้ อ ย
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด
ในสัญ ญาหรื อข้อตกลงแล้ว ให้ถื อว่าผู้ รับจ้างส่งมอบงานครบถ้ว นตั้งแต่ วันที่ ผู้รับจ้ างส่งงานจ้ างนั้ น
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๖)
ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้ าราชการ ลู กจ้ างประจํ า พนั กงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนั กงานของรั ฐ หรื อพนั กงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ผู้ นั้ น สั ง กั ด แล้ ว
ในกรณี ที่ ลั ก ษณะของงานก่ อ สร้ า งมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามชํ า นาญหลายด้ า น จะแต่ ง ตั้ ง
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
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา
แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบั ติงาน หรื อการหยุ ดงานและสาเหตุ ที่ มีการหยุ ดงานอย่ างน้อ ย ๒ ฉบั บ เพื่อ รายงาน
ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ทํ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารสั ญ ญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ ตกลงและการตรวจรับพัสดุ
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ
ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาไว้ แ ละถื อ ว่ า ที่ ป รึ ก ษาได้ ส่ ง มอบงานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตั้ ง แต่ วั น ที่ ที่ ป รึ ก ษานํ า ผลงานมาส่ ง
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา
๑ ฉบั บ และเจ้ า หน้ า ที่ ๑ ฉบั บ เพื่ อ ทํ า การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
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) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับ
และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญา
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง ให้ ห ยุ ด งานนั้ น ชั่ ว คราวได้ หรื อ ให้ ร ายงานหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๕)
ข้อ ๑๘๑ กรณี ที่ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ ค รบกํ า หนดส่ ง มอบแล้ ว และมี ค่ า ปรั บ เกิ ด ขึ้ น
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทําการ
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
ข้อ ๑๘๒ การงดหรื อ ลดค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ คู่ สั ญ ญา หรื อ การขยายเวลาทํ า การตามสั ญ ญา
หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ คู่ สั ญ ญาไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ และจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น
ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่ อ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ ค รอบครองพั ส ดุ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
บํา รุง รัก ษาและตรวจสอบความชํ ารุ ด บกพร่ องของพั สดุ เว้น แต่ กรณีที่ ไม่ มีผู้ ค รอบครองพั สดุ หรื อ มี
หลายหน่วยงานครอบครอง ให้หั วหน้ าเจ้าหน้า ที่มี หน้า ที่รั บผิด ชอบดู แลบํ ารุ งรัก ษาและตรวจสอบ
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น
ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)
ทราบด้วย
ข้อ ๑๘๖ เมื่ อ ได้ดํ าเนิ นการตามข้ อ ๑๘๕ แล้ ว กรณี ที่สั ญญาจะครบกํ า หนดรั บประกั น
ความชํารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
ค่าเสียหาย
ข้อ ๑๘๗ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา
หรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น เป็ น กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ เ รี ย กค่ า ปรั บ แล้ ว แต่ ก รณี หากคู่ สั ญ ญาเห็ น ว่ า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ให้คู่สัญญายื่นคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา
(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว
(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ทําหน้าที่ตามข้อ ๑๘๙
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อ พิจารณาคําร้อง
แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ
ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป
ข้อ ๑๘๘ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “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 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
(๔) จั ด ทํ า รายงานผลการพิ จ ารณา ตาม (๑) ถึ ง (๓) พร้ อ มความเห็ น เสนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐ
การพิ จารณาค่ าเสี ยหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลั กเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ
วินิจฉัยกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย
และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๙๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ จ ะเข้ า มาเป็ น คู่ สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรั ฐ จะต้ อ งกํ า หนดไว้ ใ นประกาศและเอกสารเชิ ญ ชวนเพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ
กับหน่วยงานของรัฐทราบเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร รั ฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บเพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ ๑๙๐ นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวด ๘
การทิ้งงาน
ส่วนที่ ๑
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๙๖
วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ กําหนด
ในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา
ปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ สั่ ง ให้ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณี
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงาน
ของรั ฐ จะไม่ ตั ด รายชื่ อ บุ ค คลดั ง กล่ า วออกจากรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก หรื อ จะไม่ ย กเลิ ก
การจัด ซื้อจัดจ้ าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสั ญญาซื้อ หรือ จ้ างที่ได้ กระทํา ก่อนการสั่งการของ
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย
ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่ า บุ ค คลดั ง กล่ า วสมควรเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานหรื อ ไม่ โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง เหตุ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สงสั ย ไปยั ง
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ มีการกระทําโดยไม่สุจริต
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรื อ กระทํ า การโดยไม่ สุ จ ริ ต รายใด ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารกระทํ า ดั ง กล่ า ว ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ได้ รั บ การยกเว้ น ที่ จ ะไม่ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานได้ โดยแสดงเหตุ ผ ลหรื อ ระบุ เ หตุ ผ ลไว้ ใ นการเสนอความเห็ น
หรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
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ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลรายใดถู ก สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานตามข้ อ ๑๙๓ ข้ อ ๑๙๔ หรื อ ข้ อ ๑๙๕
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕
ให้ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วมี ผ ลไปถึ ง นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ ซึ่ ง มี บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อ ปรากฏข้อเท็จจริง
อันควรสงสัยว่า มีการกระทําตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และหน่วยงานของรัฐนั้น
ยั ง ไม่ ไ ด้ ร ายงานไปยั ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง อาจเรี ย กให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
หรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
ที่ ถู ก สงสั ย ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาคํ า ชี้ แ จงดั ง กล่ า ว หากคํ า ชี้ แ จง
ไม่ มี เ หตุ ผ ลรั บ ฟั ง ได้ ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน พร้ อ มทั้ ง
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
หากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ หรื อ คู่ สั ญ ญา ที่ ถู ก สงสั ย ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ชี้ แ จงภายในกํ า หนดเวลา
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม หรื อ มี ก ารกระทํ า โดยไม่ สุ จ ริ ต ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณา
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๘ ผู้ ที่ ถู ก สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานสามารถยื่ น คํ า ร้ อ งขอเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานได้
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อาจเสนอความเห็ น ต่ อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ให้ มี
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทิ้งงานก็ได้
ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้งงานรายนั้น
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก
การเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานแล้ ว การเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานในครั้ ง หลั ง ผู้ ทิ้ ง งานจะไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ เ พิ ก ถอน
ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๘ ปี
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง
ข้อ ๒๐๑ ผู้ ทิ้ ง งานที่ ป ระสงค์ จ ะขอใช้ สิ ท ธิ เ พิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานตามข้ อ ๑๙๘ (๑)
และข้อ ๑๙๘ (๒) ต้องยื่นคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ย ทั้ ง นี้ การเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานจะมี ผ ลต่ อ เมื่ อ
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว
หมวด ๙
การบริหารพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การบริ ห ารพั ส ดุ ใ นหมวดนี้ ไม่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ งานบริ ก าร งานก่ อ สร้ า ง งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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การเก็บและการบันทึก
ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว 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 ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
การยืม
ข้อ ๒๐๗ การให้ ยื ม หรื อ นํ า พั ส ดุ ไ ปใช้ ใ นกิ จ การ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ
จะกระทํามิได้
ข้อ ๒๐๘ การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป ให้ ผู้ ยื ม ทํ า หลั ก ฐานการยื ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(๒) การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายในสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เดี ย วกั น จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ
จากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบพั ส ดุ นั้ น แต่ ถ้ า ยื ม ไปใช้ น อกสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยของตนเอง หรื อ ชดใช้ เ ป็ น พั ส ดุ ป ระเภท ชนิ ด ขนาด ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกําหนดยืม 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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ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้เ ริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทําการวัน แรก
ของปี ง บประมาณเป็ น ต้ น ไป ว่ า การรั บ จ่ า ยถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ พั ส ดุ ค งเหลื อ มี ตั ว อยู่ ต รงตามบั ญ ชี
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ ผู้แต่งตั้งภายใน
๓๐ วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
ข้อ ๒๑๔ เมื่ อผู้ แต่ ง ตั้งได้ รับรายงานจากผู้ รับ ผิด ชอบในการตรวจสอบพัส ดุต ามข้ อ ๒๑๓
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
ส่วนที่ ๔
การจําหน่ายพัสดุ
ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น ไม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
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
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการ
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการเงิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ ข้ อ ตกลงในส่ ว นที่ ใ ช้ เ งิ น กู้
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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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย
ข้อ ๒๑๙ ในกรณี ที่ พั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เกิ ด การชํ า รุ ด เสื่ อ มคุ ณ ภาพ หรื อ สู ญ ไป
หรื อ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นราชการต่ อ ไป ก่ อ นมี ก ารตรวจสอบตามข้ อ ๒๑๓ และได้ ดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิ ดทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ หรือระเบี ยบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖
ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การร้องเรียน
ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ อ อกตามความในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มี สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย น
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้
การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ ประกาศที่ อ อกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล
(ถ้ามี)
หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
ข้อ ๒๒๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามข้ อ ๒๒๐
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการตามมาตรา ๔๓
วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ อ าจกํ า หนดรายละเอี ย ดอื่ น เพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามความจํ า เป็ น
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีเอกสารแนบท้าย
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชัน้
ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค
ผู้ มี อํ า นาจเหนื อ ขึ้ น ไปหนึ่ ง ชั้ น ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงต้ น สั ง กั ด ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของ
เงินงบประมาณ
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) รัฐวิสาหกิจ
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย
(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
แล้วแต่กรณี
(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม
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กฎกระทรวง
กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้
เป็ นหลักปฏิบัติเพื่ อให้ การดําเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐมีกรอบการปฏิ บัติงานที่ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดให้หน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่ ว ยธุ ร การของศาล มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ หน่ ว ยงานสั ง กั ด รั ฐ สภาหรื อ ในกํ า กั บ ของรั ฐ สภา
และหน่ วยงานอิสระของรัฐ เป็ นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญ ญั ติดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมควรกํ าหนดให้ ห น่ วยงานอื่ น บางแห่ งเป็ น หน่ วยงานของรั ฐ เพิ่ ม เติ ม จึ งจํ าเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ ป ระกอบการ” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งตามมาตรา ๕ ๑
หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ยื่นคําร้องขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
(ก) งานก่อสร้าง ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑
หรือ
(ข) พัสดุอื่น ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๔) กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น คนต่ า งด้ า ว ต้ อ งไม่ เป็ น คนต่ า งด้ า วที่ ถู ก ห้ า มมิ ให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๙) มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น เกณฑ์ ค วามต้ อ งการขั้ น ต่ํ า เช่ น ฐานะการเงิ น ผลงานหรื อ
ประสบการณ์ ที่ ผ่านมา บุ คลากร หรือเครื่อ งมือ เครื่อ งจักร ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น
(๑๐) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกํ า หนด
ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๓) หากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายนั้นสามารถประกอบ
อาชีพ หรือ ประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณี ของผู้ประกอบการที่ ต้ อ งมี ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิ ช าชี พ ได้ ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ นั้ น กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงนี้ได้
หมวด ๒
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการตรวจติดตาม
ข้อ ๕ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามข้ อ ๓ รวมทั้ งตรวจสอบคํ าขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณี ที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณี
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ ๓ แล้ว
หรือ ได้แ ก้ ไขหรือ ยื่ น เอกสารหรือหลั กฐานเพิ่ ม เติ มครบถ้ วนภายในระยะเวลาตามที่ ป รากฏในบั น ทึ ก
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป แต่ในกรณี ที่
ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย
ในกรณี ที่ กรมบั ญ ชีกลางเปิ ด ให้ มีก ารยื่น คําขอขึ้น ทะเบี ย นด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด
ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า ยังเป็น
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ หรือไม่ โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี
หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้ อ ๓ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางดํ า เนิ น การเพิ ก ถอนรายชื่ อ ผู้ ป ระกอบการรายนั้ น ออกจากทะเบี ย น
ผู้ประกอบการต่อไป
เพื่ อ ประโยชน์ ในการตรวจติ ด ตาม ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล อื่ น ใดที่ มี
ผลกระทบต่อคุณ สมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญ ชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
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 การเพิ ก ถอนรายชื่ อ ออกจากทะเบี ยนผู้ ป ระกอบการ ให้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓
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(๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ
ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ ๘ (๑) สามารถยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) ให้ยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๐ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการขอขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ ให้ เ ป็ น ไปตามบั ญ ชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้
อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี
เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ได้ รั บ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางนํ า ไปใช้ จ่ า ยได้ เพื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
ข้อ ๑๑ เมื่อกรมบัญ ชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้กรมบัญ ชีกลาง
ออกหลักฐานการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ กรมบั ญ ชีกลางไม่รับขึ้น ทะเบี ยน ปรับลดระดับ ชั้นของผู้ประกอบการ
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง
คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณี ที่ กรมบัญ ชีกลางไม่เห็น ด้วยกับ คําอุท ธรณ์ ให้รายงานความเห็ น พร้อมเหตุผลไปยัง
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 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
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท

๒
(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา
ชายฝั่งทะเล
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา
ภายในประเทศ
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง
ประเภทชั้นพิเศษ
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอื่น
๕,๐๐๐ บาท
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้
งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญ ชีกลาง
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการ
ที่ จ ะเข้ าร่ วมเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ หน่ วยงานของรัฐ ได้ ผู้ ป ระกอบการนั้ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ
กรมบัญชีกลางก็ได้ โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
การตรวจสอบคุณ สมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒) (ซ)
และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ช) และมาตรา ๗๕ วรรคสอง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
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) ข้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันเกษตรกร
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร
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(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว
(๗) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ งานจ้ า งบริ ก ารประเภทพื ช จากเนื้ อ เยื่ อ หั ต ถกรรมและอาหารที่ เป็ น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือ
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ํายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ข้อ ๓ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการเกษตรตามข้ อ ๒
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๑) จัดซื้อ
ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๓) ให้ ร าชการส่ ว นกลางและราชการส่ ว นภู มิ ภ าคจั ด ซื้ อ พั ส ดุ ต ามข้ อ ๒ (๓) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๔) จากองค์การคลังสินค้า องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันเกษตรกร
ที่ อยู่ในพื้ น ที่ ที่ ใกล้ ที่ สุด โดยวิธีคั ดเลื อกและให้ แจ้งองค์ก าร ชุม นุ ม หรือ สถาบั นเกษตรกรดั งกล่ าว
เข้าเสนอราคาด้วย
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒ (๕) (๖) (๗) หรือ (๑๐) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๘) และ (๙) ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคั ดเลือ กและให้ แ จ้งองค์ ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรกร ชุม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย
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หมวด ๒
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ข้อ ๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า การผลิตสินค้า
การให้บริการ การค้าส่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ
จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตําบล กลุ่มสหกรณ์
ร้านค้ าสหกรณ์ ร้านค้ า หรือ กลุ่ ม อาชี พ ที่ อ ยู่ ในการกํ ากั บ ดู แ ลควบคุ ม ของหน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั บ รอง มู ล นิ ธิ องค์ ก ารสงเคราะห์ ต่ า ง ๆ หรื อ กลุ่ ม อาชี พ อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกัน
ข้อ ๕ ให้ พั ส ดุ ส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มและผู้ ด้ อ ยโอกาสดั งต่ อ ไปนี้
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม สตรี หรื อ กลุ่ ม อาชี พ ต่ า ง ๆ ในหมู่ บ้ า นและตํ า บลที่ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น บุ ค คลที่ อ ยู่ ในชุ ม ชนพื้ น ที่ นั้ น ๆ รวมตั ว กั น เป็ น กลุ่ ม ตั้ ง แต่ ๕ คนขึ้ น ไป
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลนั้น
(ข) มี ก ารบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม และมี ก ารทํ า กิ จ กรรมของกลุ่ ม อย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดําเนินกิจการร่วมกัน
(ค) สมาชิ ก ของกลุ่ ม ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นา
ศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํานั้นต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม และ
(ง) มี การรับ รองการดํ าเนิ น งานของกลุ่ ม หรือ จดทะเบี ย นกลุ่ ม โดยหน่ วยงานของรัฐ
ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
(๒) วัสดุสํานักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้าง
ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ได้แก่ สถานสงเคราะห์
คนพิ การและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด สถานพยาบาลพระประแดง
โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โรงเรียนสอนคนหูหนวก
หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์ (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ)
(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์
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ข้อ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ ๕ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ้ างพั ส ดุ ต ามข้ อ ๕ (๑) (๒) หรื อ (๔) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตําบล หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๓) ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม จัดซื้อหรือจัดจ้างทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
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 ให้พั สดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อ ไปนี้ เป็ นพั สดุที่ รัฐต้องการส่งเสริม หรือ
สนับสนุน
(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น
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(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
หรื อ งานจ้ า งเหมาต่ อ เรื อ ซ่ อ มแซม หรื อ ดั ด แปลงเรื อ ไม้ หรื อ เรื อ ไฟเบอร์ ก ลาสชนิ ด ต่ า ง ๆ
จากสถานศึ ก ษาประเภทวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว
(๓) งานจ้ า งทํ า ครุ ภั ณ ฑ์ และรั บ จ้ า งก่ อ สร้ า งอาคารสถานที่ ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
(๔) เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ วิท ยาศาสตร์แ ละวัส ดุ สํ านั ก งานขององค์ การค้ าของสํ านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๖) อาวุธ หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด
(๘) แบตเตอรี่ หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ วัตถุพลอยได้จากการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรืองานจ้างจัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์
(๑๐) งานจ้ างพิ ม พ์ ข องโรงพิ ม พ์ ข องหน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ โรงพิ ม พ์ ที่ อ ยู่ ในความควบคุ ม
ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ราชการส่ ว นกลางและราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ซื้ อ หรือ จั ด จ้ างพั ส ดุ ต ามข้ อ ๘ (๑)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง ราชการส่ ว นกลาง
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๒) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ้ างพั ส ดุ ต ามข้ อ ๘ (๒) (๘) หรื อ (๙) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๓) ที่เป็นของ
สถานศึ ก ษาของตนเองหรื อ ของส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารภายในวงเงิ น ไม่ เ กิ น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
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(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๘ (๔) ดังต่อไปนี้
(ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ ที่องค์การค้าผลิต
ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หรื อ หากหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง หน่ ว ยงานของรั ฐ จะใช้ วิ ธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(ข) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ สํ า นั ก งานต่ า ง ๆ
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ในสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไม่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ซื้ อ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง หน่ ว ยงานของรั ฐ ในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรี ย นการสอนจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาโดยวิ ธี เฉพาะเจาะจงหรื อ หาก
หน่ วยงานของรัฐในสั งกั ดกระทรวงศึก ษาธิก ารไม่ ป ระสงค์ จะจัด ซื้อ หรือ จัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๖) ให้ ราชการส่ว นกลางหรือราชการส่ว นภู มิ ภ าคจัด ซื้อ หรือ จัดจ้างพั สดุ ต ามข้อ ๘ (๖)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน
และอุปกรณ์ จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือ วิธีคั ด เลื อ กก็ ได้ ทั้ งนี้ ให้ บ ริษั ท อุ ต สาหกรรมการบิ น จํากั ด ดํ าเนิ น การจ้ างซ่ อ มอี ก ทอดหนึ่ ง
ได้เฉพาะงานที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด ไม่สามารถดําเนินการได้เองเท่านั้นและให้คํานึงถึง
ความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย
(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๑๐) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
(ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีงานเกิน
ขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ
มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา
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(ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตาม (ก) แต่ มี ง านพิ ม พ์ ม ากเกิ น ขี ด ความสามารถที่ โ รงพิ ม พ์ จ ะพิ ม พ์ ไ ด้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
สามแห่งทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา
หมวด ๔
พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา
ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้
“พั ส ดุ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และการพั ฒ นาหรื อ การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา” หมายความว่ า
การวิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(๔) งานจ้ า งบริ ก ารวิ ช าการและการวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๑ (๑) (๓) หรื อ (๔) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๑ (๒) ในขอบเขตสาขาที่ จั ด ให้ มี
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ก็ได้ ทั้งนี้ การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน การวิจัย
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ โดยปกติของข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมวด ๕
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย
ของสํานักงบประมาณ
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๕ ดังต่อไปนี้
(๑) หากพั สดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือ ผู้ให้บ ริการเพี ยงรายเดียว ให้ ห น่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย
หมวด ๖
พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกัน
หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน
(๑) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(๒) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย
ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว
(๓) ยาที่ อ ยู่ ในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ห รื อ เวชภั ณ ฑ์ ซึ่ ง องค์ ก ารเภสั ช กรรมหรื อ โรงงาน
เภสัชกรรมทหาร มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหน่าย
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๑) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒๐ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ พั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๘ (๒) โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจงจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ทั้งนี้ ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าว
จําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๓) โดยวิธี
คัดเลือก โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผู้ขายรายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ ๑๘ (๓)
มี ราคาไม่ สู งกว่ าราคากลางที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาแห่ งชาติ กํ าหนด ให้ ราชการส่ ว นกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยต้องจัดซื้อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว
ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๕)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย
หมวด ๗
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า สินค้าหรือบริการ
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ํา หรือไฟฟ้า
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามันต่าง ๆ ของโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง กรมการพลังงานทหาร
(๓) งานจ้ า งบริ ก ารไฟฟ้ า หรื อ ประปา ของการไฟฟ้ า นครหลวง การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
ข้อ 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

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) ให้ ห น่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดซื้อ พั สดุตามข้อ 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

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ วไปหรือวิธีคัด เลื อ กให้ คํ านึ งถึ งเกณฑ์ ร าคาและพิ จารณาเกณฑ์ อื่ น ประกอบด้ วย
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์อื่นหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพนั้นรวมถึงพัสดุ
หรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (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 การจัด ซื้ อจั ด จ้างสิน ค้ า งานบริก าร หรือ งานก่ อ สร้าง ที่ มี การผลิ ต จําหน่ าย
ก่ อ สร้ าง หรือ ให้ บ ริก ารทั่ ว ไป และมี ว งเงิน ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ งหนึ่ งไม่ เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ ก ารจั ดซื้ อ จัด จ้างมี วงเงิน เล็ ก น้ อ ยไม่ เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ ทํ า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ ๕ ในกรณี ที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกําหนดวงเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้า
งานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าจ้างที่ ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย
จะไม่ ทํ าข้ อ ตกลงเป็ น หนั งสื อ ก็ ได้ และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่ มี ว งเงิน เล็ ก น้ อ ยจะแต่ งตั้ งบุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ
หรื อ บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ แนะนํ า ทางด้ า นวิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม ผั ง เมื อ ง 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 และมีประสบการณ์ ในการทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา
และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทํางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่สํานักงานออกให้เพื่อแสดงว่าได้มีการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
“องค์กรของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา
“สมาคม” หมายความว่ า สมาคมที่ ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ ๒ ให้ สํานั กงานจัดทําจรรยาบรรณการเป็นที่ ปรึกษาเพื่ อเผยแพร่ให้ที่ ปรึกษาอิสระ
และที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
หมวด ๑
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล
ข้อ ๔ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระตามข้ อ ๓ (๑) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี
ห้าปี และสองปี ตามลําดับ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์
ในการทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา
(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานใด
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖)
ข้อ ๕ ที่ ป รึกษานิ ติ บุ ค คลตามข้ อ ๓ (๒) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม
ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
(๔) มีจํานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง
และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๒) (๕) หรือ (๖)
ความในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม
และความในวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ
ข้อ ๖ ในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต
ในการประกอบกิจการ ให้ที่ปรึกษายื่นเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาด้วย
ข้อ ๗ กรณีที่ปรึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ (๔)
หรือ (๕) หากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา
รายนั้ น สามารถประกอบอาชี พ หรือ ประกอบกิจ การในประเทศไทย และกรณี ข องที่ ป รึก ษาที่ ต้ อ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว
ให้สํานักงานขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้
ข้อ ๘ การคํ า นวณประสบการณ์ โครงการของที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คล
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา เอกสารระบุขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนด โดยให้นับเฉพาะโครงการ
ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ําของโครงการ ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับ ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
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(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(ค) มี บุ ค ลากรที่ ป รึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า คน ซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(ค) มี บุ ค ลากรที่ ป รึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า สองคนซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ไม่น้อยกว่าสามปี
ที่ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน (๒) (ก) อาจเป็น
ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ และมีบุคลากร
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณ สมบัติตาม (๑)
หรือ (๒)
ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาการเกษตรและการพั ฒ นาชนบท (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) สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology Sector: ICT)
(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)
(๑๓) สาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS)
(๑๕) สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS)
(๑๗) สาขาการบ ริ ห ารและการพั ฒ น าอ งค์ ก ร (Management and Institutional
Development Sector: MID)
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)
(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)
การจําแนกลักษณะของแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง
มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจาก
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ
การขึ้นทะเบียน
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๔ ที่ ป รึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คล
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ
ตามข้ อ ๑๔ หากเป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในหมวด ๑ ประเภท คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิ วันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้
ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี
เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ รั บ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ สํ า นั ก งานนํ า ไปใช้ จ่ า ยได้ เ พื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานของศูน ย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
ข้อ ๑๗ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของที่ ป รึก ษา ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกํ า หนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ หรื อ มาตรา ๑๐๘ ทั้ ง นี้
ระเบี ยบดั งกล่าวอย่างน้ อยต้ องกํ าหนดในเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผล คณะกรรมการประเมินผล
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา
หมวด ๔
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล
ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
หากการดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง มี ผ ลทํ าให้ ที่ ป รึกษานิ ติ บุ ค คลขาดคุ ณ สมบั ติต ามข้ อ ๕
ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
กับหน่วยงานของรัฐ
หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล
ตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดั งกล่ าวให้ แ ล้ ว เสร็จ และแจ้ งให้ สํ า นั ก งานทราบภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ในกรณีเช่นนี้ให้นําความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ ๑๘ ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง
ที่ ป รึก ษาอิ ส ระหรือ ที่ ป รึก ษานิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเพิ่ ม เติ ม ประสบการณ์ โครงการ
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด
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หมวด ๕
การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๒๐ เมื่ อ ปรากฏกรณี ใดกรณี ห นึ่ งดั งต่ อ ไปนี้ สํ านั ก งานจะเพิ ก ถอนการขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้
(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน กําหนดระดับหรือสาขา
(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗
ข้อ ๒๑ ภายใต้ บั งคับ ข้อ ๑๘ วรรคสอง ในกรณี ที่ ป รึกษาอิส ระหรือ ที่ ป รึกษานิ ติบุ คคล
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี สํานักงานจะยกเลิก
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒๐
(๑) (๒) หรือ (๓) จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลที่ ถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น ทะเบี ย นตามข้ อ ๒๑ จะขอ
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้ เมื่อมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว
ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ สํานักงานจะยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๕
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๑
ให้ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ สํ า นั ก งาน โดยยื่ น คํ า อุ ท ธรณ์
เป็นหนังสือต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒๖ เมื่อสํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วั น ที่ ได้ รั บ รายงาน ถ้ า มี เหตุ จํ า เป็ น ไม่ อ าจพิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ ทั น ภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล่ า ว
ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๗
การให้บริการข้อมูล
ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบี ย นที่ ป รึ ก ษา โดยเผยแพร่ แ ละให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ ให้ ที่ปรึกษาอิสระและที่ ปรึกษานิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง
นี้ ใช้บั งคั บ ดํ าเนิ น การยื่น คํ าขอขึ้ น ทะเบี ยนตามกฎกระทรวงนี้ ภ ายในหนึ่ งร้อ ยยี่สิบ วัน นั บ แต่ วัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่ กําหนดไว้ในหนั งสือ รับรองจนกว่าสํานั กงานจะออกหนังสือ รับ รอง
การขึ้นทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ตามข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับกรณีนี้
เมื่อพ้นกําหนดเวลาการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผล และให้
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประเภทงาน

รายการ

งานสถาปัตยกรรม

ออกแบบ

ขนาดโครงการ
(ล้านบาท)
ขนาดเล็ก (< ๕๐)
ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐)
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐)
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สอง
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สาม
(> ๕,๐๐๐)

ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ขนาดเล็ก (< ๕๐)
ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐)
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐)
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สอง
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สาม
(> ๕,๐๐๐)

อัตรา
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)
ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก
๔.๕
๖.๕
๘.๕
๔
๕.๒๕
๗
๓.๕
๔
๖
๓
๓.๕
๕
๒.๕

๓

๔

๑.๕

๒.๕

๓

๔.๕
๔
๓.๕
๓

๖.๕
๕.๒๕
๔
๓.๕

๘.๕
๗
๖
๕

๒.๕

๓

๔

๑.๕

๒.๕

๓

หมายเหตุ
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่
ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม
หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ
อาคารที่มีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพืน้ ที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม
ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซบั ซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม
อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชมุ ชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม
ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญ ญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ผู้ ซึ่ งได้ ยื่ น ข้ อ เสนอเพื่ อ ทํ า การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ เกี่ ย วกั บ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เข้ าร่วมการจัด ซื้ อ จั ด จ้างพั ส ดุ ในครั้งนั้ น โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ในกรณี ที่ ห น่ วยงานของรัฐเปิ ดโอกาสให้ มีการรับ ฟั งความคิดเห็ น ร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่อมิให้เรื่องที่อุทธรณ์ เป็นปัญ หาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : 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: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวน้้าฝน พยัคคานนท์
ต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
ต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นางสาวน้้าฝน พยัคคานนท์
นักทรัพยากรบุคคล
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

คู่ มื อ การ ฏิ ั ติ ง าน
นวทาง ฏิ ัติ กียวกั

การลา

ระ ภทต่างๆของข้าราชการ

ศู นย์ ฏิ ัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 1
ของ 56

คานา
สวัส ดิ การและประโยชน์ เกื้อ กู ล ของข้ าราชการ ที่ ข้ าราชการได้ รับ จากทางราชการนอกเหนื อ
จากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ที่ไม่เป็น ตัวเงิน เช่น สวัสดิการการลา เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวั ญกำลังใจให้ ข้าราชการปฏิบัติงาน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยที่ ส ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ได้ อ อกระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.2555 ขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539) และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) ดังนั้น เพื่อการดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลา
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาในแต่ละประเภท ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต จึ งได้ จั ด ทำคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การลาประเภทต่ างๆ ของข้ าราชการ
มีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้คู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ
รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้
ผู้ จั ด ทำหวั งเป็ น อย่ างยิ่ งว่ าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การลา ประเภทต่ า งๆ
ของข้าราชการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้คู่ มือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของช้าราฃการในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
พฤศจิกายน 2562

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 2
ของ 55

สารบัญ
บทที่

1
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4

หัวข้อ
คำนำ
สารบัญ
บทนำ
หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารจัดการ
2.1 วัตถุประสงค์
2.2 ขอบเขต
2.3 คำจำกัดความ
2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.5 กระบวนการ (Work Flow)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 การลาป่วย
3.2 การลาคลอดบุตร
3.3 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
3.4 การลากิจส่วนตัว
3.5 การลาพักผ่อน
3.6 การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
3.7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
3.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
3.9 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
3.10 การลาติดตามคู่สมรส
3.11 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมาย ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มที่ใช้
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28
34
38
42
47
51
55

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 3
ของ 55

บทที่ 1
บทนำ
หลักการและเหตุผล
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ได้ อ อกระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ าราชการ
พ.ศ. 2555 ขึ้นใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 22 ง ลงวันที่ 24 มกราคม
2555 โดยมีผ ลบั งคับ ใช้ตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา คือวัน ที่ 25 มกราคม 2555
เป็ นต้น ไป เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้ องกับการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน และให้ยกเลิกระเบียบ
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 และระเบียบว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การขอลาในประเภทต่ าง ๆ ตั้ งแต่ ก ารจั ด ทำใบลา
การตรวจสอบข้ อ มู ล วัน ลา การจั ด ทำทะเบี ย นคุ ม วัน ลาและการบั น ทึ กข้ อ มู ล การลาในทะเบี ยนคุม วั น ลา
การจัดทำรายงานวันลา ประจำเดือน และการจัดทำรายงานวันลาประจำปี (วันลาแบบ 1) ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้
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บทที่ 2
การบริหารจัดการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 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 ให้ ปลั ดสำนั กนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบี ยบนี้ และมี อำนาจตี ความและวินิ จฉัยปั ญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
วันที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 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) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
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การนับวันลา
ข้อ 10 การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนั บวันลาเพื่ อประโยชน์ ในการเสนอหรือจัดส่ งใบลา อนุ ญ าตให้ ลา และคำนวณวันลา ให้ นั บ
ต่อเนื่ องโดยนั บวันหยุ ดราชการที่ อยู่ ในระหว่ างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็ นวันลาด้ วย เว้นแต่ การนับเพื่ อ
ประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ
ผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว
และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทำการ
การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
ให้ นับเป็ นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาตระดับใด ให้ นำใบลา
เสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต
ข้าราชการที่ ได้รั บอนุ ญ าตให้ ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุ ตร ลากิ จส่ วนตั วซึ่ งมิใช่ลากิจส่ วนตั ว
เพื่อเลี้ ยงดูบุ ตรตามข้อ 22 หรือลาพั กผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด ถ้ามีราชการจำเป็นเกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้
การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมา
ปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าการลาสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆ
ข้ าราชการซึ่ งได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล า หากประสงค์ จะยกเลิ กวั นลาที่ ยั งไม่ ได้ ห ยุ ดราชการ ให้ เสนอ
ขอยกเลิ กวันลาต่ อผู้ บั งคั บบั ญชาตามลำดั บจนถึงผู้ มี อำนาจอนุ ญ าตให้ ลา และให้ ถือว่ าการลาเป็ นอั นสิ้ นสุ ด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
แบบใบลา
ข้ อ 12 การลาให้ ใช้ ใบลาตามแนบท้ ายระเบี ยบนี้ เว้ นแต่ ในกรณี จ ำเป็ นหรื อรี บด่ วนจะใช้ ใบลา
ที่มี ข้อความไม่ ครบถ้วนตามแบบ หรื อจะลาโดยวิธีการอย่ างอื่ นก็ ได้ แต่ต้ องส่ งใบลาตามแบบในวันแรกที่ ม า
ปฏิบัติราชการส่วนราชการอาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิก
วันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ทั้งนี้ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว จะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการลา
เป็นหลักฐานในราชการได้
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การขออนุญาตไปต่างประเทศ
ข้อ 13 ข้ าราชการซึ่งประสงค์ จะไปต่ างประเทศในระหว่ างการลาตามระเบี ยบนี้ หรือในระหว่ าง
วันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญ าตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้ าส่ วนราชการขึ้นตรงหรือหั วหน้ า
ส่วนราชการ ในกรณี ที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้ าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาตต่อรัฐมนตรี
เจ้ าสั งกั ด ถ้ าเป็ นหั วหน้ าส่ วนราชการให้ เสนอขออนุ ญ าตต่ อปลั ดกระทรวงหรือหั วหน้ าส่ วนราชการขึ้ นตรง
แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี
ทราบด้วย
ข้อ 14 การขออนุ ญ าตไปต่ างประเทศซึ่ งอยู่ติ ดเขตแดนประเทศไทย ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดและ
นายอำเภอในท้องทีท่ ี่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอำนาจอนุญาตให้ขา้ ราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ในสังกัดจังหวัดหรืออำเภอนั้นๆ ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วันและ 3 วันตามลำดับ
การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา
ข้ อ 16 การให้ ได้ รั บ เงิ น เดื อนระหว่ างการลา ให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ก าเกี่ ยวกั บการจ่ าย
เงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
2.1 เพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งาน และทราบถึ งสิ ทธิ ประโยชน์
ที่จะได้รับเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ และมีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีคู่มือการปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการลาประเภทต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ขอบเขต (Scope)
คู่มือปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ ที่มา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. 2555 คำจำกั ด ความ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ หลั ก เกณฑ์ ก ารลา
อำนาจในการพิ จ ารณา กระบวนการ (Work Flow) ขั้นตอนการปฏิ บั ติงาน แบบฟอร์มการลาประเภทต่ างๆ
กฎหมายและ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประมวลคำถาม – คำตอบเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
คำจำกัดความ (Definition)
ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต หมายถึง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง และหัวหน้า
ส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
การลาป่วย หมายถึง การลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย
การลาคลอดบุตร หมายถึง การลาหยุดราชการของสตรีซึ่งมีครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอด
และหลังคลอด
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร หมายถึง การลาหยุดราชการไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบ
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การลากิ จส่ วนตั ว หมายถึ ง การลาหยุ ดราชการของข้ าราชการเพื่ อทำกิ จธุระส่ วนตั ว เช่ น
ลาหยุดราชการเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ไปติดต่อราชการที่หน่วยงานอื่น เป็นต้น
การลาพักผ่อน หมายถึง การลาหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจำปี
การลาอุปสมบท หมายถึง การลาหยุดราชการของข้ าราชการผู้ ได้ รับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
การลาเข้ารับการตรวจเลือก หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไปรับการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
การลาเข้ารับการเตรียมพล หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับหมายเรียก
ให้เข้าไปรับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการ
ซึ่งประสงค์จะไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การลาติดตามคู่สมรส หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการเพื่อติดตามสามีหรือภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็ นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบั ติหน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หมายถึง การที่ข้าราชการได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการ และข้าราชการผู้นั้นมีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
1. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการทุกตำแหน่ง
ในสังกัด
2. ปลั ดกระทรวง มี อำนาจหน้ าที่ พิ จารณาหรืออนุ ญ าตการลาของข้ าราชการทุ กตำแหน่ ง
ในสังกัด
3. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสำนัก/กอง มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลา ของข้าราชการทุกตำแหน่งในสำนัก/กอง หรือ
เทียบเท่าสำนัก/กอง
4. ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการทุกตำแหน่ง
ในสังกัดส่วนภูมิภาค
5. กลุ่ ม ทะเบี ย นประวั ติ และบำเหน็ จ ความชอบ กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สำนั กงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข มี หน้ าที่ ควบคุม ดู แล ตรวจสอบข้อมูลวั นลา เอกสารการลา จั ดทำรายงานวันลา
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 ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญ าต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอานาจอนุญาตจะสั่ง
ให้ใช้ใบรับรองแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
2. การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาต
เห็ น สมควรจะสั่ ง ให้ มี ใบรั บ รองแพทย์ หรื อ สั่ งให้ ผู้ ล าไปรั บ การตรวจรั ก ษาจากแพทย์ ข องทางราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
3. ข้ าราชการที่ ล าป่ ว ยมี สิ ท ธิ ได้ รับ เงิน เดื อ นระหว่ างลาได้ ในปี ห นึ่ งไม่ เกิ น 60 วัน ทำการ แต่ ถ้ า
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน
60 วัน ทำการ (ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 มาตรา 27)
ขั้นตอนการลาป่วย
1. ให้เสนอหรือส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต
2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ เว้นแต่กรณีจำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
3. กรณีที่ข้าราชการผู้ใดป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาป่วยได้ จะให้ผู้อื่นยื่นใบลาป่วยแทนก็ได้
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ด้วยตนเองแล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
4. กรณีลาป่วยเกิน 60 วัน
(1) สำหรับข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามกรณี ดังนี้
กรณีลาป่วยเกิน 60 วัน ส่งเรื่องให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการพร้อมด้วยหลักฐาน
การลาป่ ว ย เช่น ใบรั บ รองแพทย์ เพื่ อ ประกอบการขออนุ ญ าตลาป่ ว ยต่อ ปลั ด กระทรวง เมื่ อกองบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว จะทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวง ฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต
ให้ลาป่วยเกิน 60 วัน และเมื่อปลัดกระทรวง ฯ อนุญาตให้ลาป่วยแล้ว กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจ้งต้นสังกัด
ของข้าราชการผู้นั้นทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
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กรณีลาป่วยเกิน 60 วันทำการในปีงบประมาณนั้น ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีลาป่วยเกิน
60 วันข้างต้น หากแต่มีกรณีที่ต้นสังกัดต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากกรณีลาป่วยเกิน 60 วัน คือ ต้องพิจารณา
ว่าข้าราชการขอลาป่วยด้วยเหตุจ ำเป็นหรือไม่ หากเป็นกรณีเจ็บป่วยด้วยเหตุจำเป็นที่แพทย์ผู้ทำการรักษา
รับรองว่า ให้หยุดพักรักษาตัวในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ให้ต้นสังกัดทำความเห็นเพื่อขออนุมัติให้ข้าราชการ ได้รับ
เงินเดือนในส่วนที่ลาป่วยเกิน 60 วันทำการ ในปีงบประมาณนั้น พร้อมด้วยหลักฐานการลาที่เกี่ยวข้อง เช่น
ใบลาป่ ว ย บั ญ ชี วั น ลา ใบรั บ รองแพทย์ ใบลาที่ ได้ รับ การอนุ ญ าต ฯลฯ ส่ งให้ ก องบริ ห าทรัพ ยากรบุ ค คล
ดำเนินการ พร้อมกับเรื่องขออนุญ าตลาป่วย เกิน 60 วัน ไปในคราวเดียวกัน (กรณีการลาป่วยด้วยเหตุทั่วไป
ที่แพทย์ผู้ทำการรักษาไม่ได้รับรองให้หยุดพักรักษาตัวในวันที่ขอลา เป็นกรณีที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณา
อนุ มั ติ ให้ ได้ รั บ เงิ นเดื อนในส่ วนที่ ล าเกิ นสิ ทธิ ตามกฎหมาย ซึ่ งกองบริห ารทรัพยากรบุ คคล จะไม่ พิ จารณา
ดำเนิ น การให้ ) และเมื่ อ ปลั ด กระทรวงอนุ ญ าตให้ ล าป่ ว ย และอนุ มั ติ ให้ ได้ รั บ เงิน เดื อ นทั้ ง สองกรณี แ ล้ ว
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจ้งต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้นและแจ้งกองคลังทราบเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน ให้ ตามสิทธิต่อไป พร้อมทั้งบันทึกรายการใน ก.พ.7 ของข้ าราชการผู้ นั้น และเก็บเอกสาร
หลักฐานเข้าแฟ้มประวัติ
(2) สำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งทางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาป่วยเกิน 60 วัน และอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนในส่วนที่ล าป่วยเกิน 60 วันทำการ
ในปีงบประมาณนั้นตามแต่กรณี โดยให้ดำเนินการขออนุญาตลาป่วยและขออนุมัติให้ได้รับเงินเดือน ในส่วนที่
ข้าราชการลาเกินสิทธิ โดยใช้แนวทางปฏิบัติและหลักฐานในการพิจารณาเช่นเดียวกับข้าราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนในส่วนที่ลาเกินสิทธิแล้ว
ให้บันทึกรายการใน ก.พ.7 ของข้าราชการผู้นั้นไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ
พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 11
ของ 55

ผังกระบวนงานการลาป่วย
ลำดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

1
1/2 วัน

ข้าราชการ

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึก
ข้อมูลการลาในทะเบียนคุม วันลา

1/2 วัน

หน่วยงานในสังกัด

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตการลา

1/2 วัน

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ
ยื่นใบลา

2

3

4
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหน้า ส่วนราชการทีเ่ รียกอย่างอื่น
พิจารณา อนุญาตให้เฉพาะ
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะใน
สังกัดลาได้ไม่เกิน 30 วัน

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 12
ของ 55

ลำดับ
5

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

ก

ปลัดกระทรวง

(5) ปลัดกระทรวง พิจารณา
อนุญาตให้ ข้าราชการทุกตำแหน่ง
ลาต่อเนื่องมากกว่า 60 วัน

6
(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และเก็บใบลาใส่แฟ้ม วันลา

1 วัน

หน่วยงานในสังกัด

7
(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

-หน่วยงานในสังกัด
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 13
ของ 55

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา
ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณาอนุญาต
ให้เฉพาะข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด ลาได้ไม่เกิน 30 วัน
ขั้นตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งลาต่อเนื่องมากกว่า 60 วัน
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มใบลา
ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปี ส่งผู้บังคับบัญชา

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
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3.2 การลาคลอดบุตร
หลักเกณฑ์การลาคลอดบุตร
1. การลาคลอดบุ ต รจะลาในวันที่ คลอดก่อ น หรือหลั งวั นที่ คลอดบุ ต รก็ได้ แต่ เมื่อรวมวันลาแล้ ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน (รวมวันหยุดราชการด้วย)
2. ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
3. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดบุตร 90 วัน
4. ข้ า ราชการที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าคลอดบุ ต รและได้ ห ยุ ด ราชการไปแล้ ว แต่ ไม่ ได้ ค ลอดบุ ต ร
ตามกำหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่ได้หยุดไป ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
5. การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นให้ถือว่า
การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่เริ่มลาคลอดบุตร
ขั้นตอนการลาคลอดบุตร
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต
2. จะเสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้
3. ในกรณีที่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
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ผังกระบวนงานการลาคลอดบุตร
ลำดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

1
(1) ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลา
และยื่นใบลา

2

1/2 วัน

ข้าราชการ

2. รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา

1/2 วัน

หน่วยงานในสังกัด

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา
อนุญาตการลา

1/2 วัน

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา

3

4

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอืน่ พิจารณา อนุญาตให้
เฉพาะข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด
ลาได้ไม่เกิน 90 วัน

1 วัน

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

1 วัน

ปลัดกระทรวง

5
(5) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จัดทำบันทึกเสนอ
กองคลัง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
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ลำดับ
6

กระบวนงาน
ก

ใช้เวลา
(PT/WR)
1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัด

(6) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่
แฟ้มวันลา

7
(7) สรุ ป รายงานวั น ลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

- หน่วยงานในสังกัด
- กองบริ ห ารทรัพ ยากร
บุคคล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา
ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 90 วัน
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจัดทำบันทึกเสนอกองคลัง เพื่อดำเนินการเกีย่ วกับเงินเดือน
ขั้นตอนที่ 6 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา
ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
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3.๓ การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
หลักเกณฑ์การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
1. ข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร
3. ข้ าราชการซึ่งลาไปช่ว ยเหลื อภริย าที่คลอดบุตรภายใน 30 วั น นับ แต่วันที่ภ ริย าที่คลอดบุ ตร
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่หากยื่นใบลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร
ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ
4. ในบางกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตในการลา อาจให้ข้าราชการผู้ขออนุญาตลาไปดูแลภริยาที่คลอดบุตร
แสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
ขั้นตอนการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต
2. สามารถยื่ น ใบลาภายใน 30 วัน นับแต่วัน ที่ภ ริย าคลอดบุตร แต่ห ากยื่นใบลาเมื่อพ้ น 30 วัน
นั บ แต่ วั น ที่ ภ ริ ย าคลอดบุ ต ร ไม่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นระหว่ า งลา เว้ น แต่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตั้ ง แต่ ต ำแหน่ ง
ปลัดกระทรวงหรือ ตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตเมื่ออนุญาต
แล้วให้ทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้น และกองคลังทราบ (กรณียื่นใบลาเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ต่อไป

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
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ผังกระบวนงานการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ลำดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

1

ผู้รับผิดชอบ
ข้าราชการ

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ
ยื่นใบลา

1/2 วัน

2

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

(2) รับใบลาและตรวจสอบระเบียบที่เกีย่ วข้อง สิทธิใน
การลา และข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาใน
ทะเบียนคุมการลา

1/2 วัน

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา

1/2 วัน

3
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา

4
(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า ส่วนราชการที่
เรียกอย่างอื่นพิจารณา อนุญาตให้เฉพาะข้าราชการทุก
ตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด

1 วัน

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

(5) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จัดทำบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา

1 วัน

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

5

ก
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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ลำดับ
6

กระบวนงาน
ก

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ
- หน่วยงานในสังกัด
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

(6) สรุ ป รายงานวั น ลาประจำปี นำส่ ง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา
ขัน้ ตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันล
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 90 วัน
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจัดทำบันทึกเสนอกองคลัง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเงินเดือ
ขั้นตอนที่ 6 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา
ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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3.4 การลากิจส่วนตัว
การลากิจส่วนตัว มี 2 ประเภท ดังนี้
1. การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่นๆ)
2. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
หลักเกณฑ์การลากิจ
1. การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่นๆ)
1.1 มีสิทธิได้รับเงินเดื อนระหว่างลากิจส่วนตัวปีหนึ่งได้ไม่ เกิน 45 วันทำการ แต่ในปี
ที่เริ่มรับราชการ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
1.2 เมื่ อ มีร าชการจำเป็ น เกิด ขึ้ น ระหว่ างลากิ จส่ ว นตั ว ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรือ ผู้ มี อ ำนาจ
อนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้
1.3 ในกรณี มี เหตุพิเศษที่ไม่อ าจเสนอหรือจัดส่ งใบลาก่อนได้ ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้ อมทั้งเหตุผ ลความจำเป็ น ต่อผู้ บั งคับบั ญ ชาตามลำดับ จนถึงผู้ มีอ ำนาจอนุญ าตทัน ทีในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
2. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
2.1 ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการ) โดยได้รับเงินเดือน ยังมีสิทธิ
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้อีกไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา
2.2 ในระหว่ างที่ข้าราชการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร แม้จะมีราชการจำเป็นเกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชา ไม่อาจเรียกตัวข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการในระหว่างการลาได้
ขั้นตอนการลากิจ
1. ให้ข้าราชการผู้มีความประสงค์ลากิจเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึง
ผู้มีอำนาจอนุญาต
2. จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ลากิจก่อน จึงหยุดราชการได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถรอให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตได้ ก็ให้หยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจ
อนุญาต ทราบโดยเร็ว

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
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ผังกระบวนงานการลากิจส่วนตัว
ลำดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

1
1.ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา

1/2 วัน ข้าราชการ

2
(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา

1/2 วัน หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา
อนุญาต

1/2 วัน ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา

3

4

อนุญาต

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหน้า ส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น
พิจารณา อนุญาตให้ขา้ ราชการ
ทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัดลา
ได้ไม่เกิน 15 วัน

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ไม่อนุญาต
ก
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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ลำดับ

กระบวนงาน

5

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

ก

อนุญาต

ปลัดกระทรวง

(5) ปลัดกระทรวงพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการ
ทุกตำแหน่งลาได้ไม่เกิน 30 วัน
ไม่อนุญาต

6
(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา

1 วัน

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

7
(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

-หน่วยงานในสังกัด
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขัน้ ตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา
ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 15 วัน
ขัน้ ตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่งลาได้ไม่เกิน 30 วัน
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา
ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
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คู่มือการปฏิบัติงาน
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3.5 การลาพักผ่อน
หลักเกณฑ์การลาพักผ่อน
1. มีสิ ทธิล าพักผ่อนในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทำการ เว้นแต่ ข้ าราชการดังต่อไปนี้
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
(2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก
(3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับการเลือกตั้ง
แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
2. ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ
10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการ
3. ผู้ ที่ รั บ ราชการติ ด ต่ อ กั น มาตั้ งแต่ 10 ปี ขึ้ น ไป มี สิ ท ธิ น ำวั น ลาพั ก ผ่ อ นสะสมรวมกั บ
วันลาพักผ่อน ในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
4. ในระหว่างการลาพักผ่อนถ้ามีราชการจำเป็น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตสามารถ
เรียกตัวข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการได้ โดยให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันเดินทางกลับมา
ปฏิบัติราชการ
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นมากกว่าข้าราชการทั่วไปอีก 10 วันทำการ
และจะต้องใช้สิทธิลาพักผ่อนในขณะที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขั้นตอนการลาพักผ่อน
1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมวันลา ตรวจสอบจำนวนวันลาพักผ่อนของข้าราชการว่าผู้ใดมีวันลา
พักผ่อนสะสมในปีงบประมาณก่อน และเมื่อนำมารวมกับปีงบประมาณปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการ
หรือ 30 วันทำการ ตามหลักเกณฑ์การลาพักผ่อนในข้อ 2 และข้อ 3
2. ให้ เสนอหรื อ จั ด ส่ งใบลาต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลำดั บ จนถึ งผู้ มี อ ำนาจอนุ ญ าต ได้ แ ก่
ผู้อำนวยการ สานัก/กอง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (สำหรับราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค)
3. จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตก่ อ นจึ งจะหยุ ด ราชการได้ และอาจยื่ น ใบลาในวัน ที่ ข ออนุ ญ าต
ลาพักผ่อนได้
4. ผู้มีอำนาจในการอนุญ าต จะอนุญ าตให้ลาพักผ่อนครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้
เสียหายแก่ราชการ
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กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
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ผังกระบวนงานการลาพักผ่อน
ลำดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

1
(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา

1/2 วัน ข้าราชการ

2
(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา

1/2 วัน หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

3
(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต
การลา

4

1/2 วัน ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา

อนุญาต
(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหน้า ส่วนราชการทีเ่ รียกอย่างอื่น
พิจารณา อนุญาตให้ขา้ ราชการทุก
ตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ไม่อนุญาต
ก
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ลำดับ

กระบวนงาน

5

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

ก

อนุญาต
ปลัดกระทรวง
(5) ปลัดกระทรวงพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการ
ทุกตำแหน่ง
ไม่อนุญาต

6
(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา

1 วัน

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

7
(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

-หน่วยงานในสังกัด
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา
ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา
ขัน้ ตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา
อนุญาตให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด
ขั้นตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่ง
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา
ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
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ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
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3.6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
หลักเกณฑ์การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
1. ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
2. การเสนอหรื อ จั ด ส่ งใบลา ต้ อ งเสนอหรือจัด ส่ ง ใบลาก่ อนวั น ลาอุ ป สมบทหรือก่ อนวั น
เดินทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. กรณี มีเหตุพิเศษไม่อ าจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันลาดังกล่ าวไม่น้อยกว่ า 60 วันได้
ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ ำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะ
พิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
4. เงื่อนไขที่ผู้ ขออนุญ าตลาต้องดำเนินการและกำหนดการกลับมาปฏิบัติราชการหลังจาก
ครบกำหนดวันลา ดังนี้
4.1 การลาอุปสมบท จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลาอุปสมบท และต้องกลับมา
รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา
4.2 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องออกเดิ นทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภ ายใน 10 วัน
นั บ แต่ วั น เริ่ ม ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ และจะต้ อ งกลั บ มารายงานตั ว เข้ า ปฏิ บั ติ ร าชการภายใน 5 วั น
นับแต่วันที่เดินทางกลับถึง ประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
5. ข้ าราชการที่ได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญ าต
ให้ ล าไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศซ าอุ ดิ อ าระเบี ย และได้ ห ยุ ด ราชการไปแล้ ว
หากปรากฏว่ า มี ปั ญ หาอุ ป สรรค ทำให้ ไ ม่ ส ามารถอุ ป สมบทหรื อ ไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ต ามที่ ข อลาไว้
ให้ ข้าราชการผู้ นั้ น กลั บ มารายงานตัวเพื่อปฏิบั ติราชการตามปกติ รวมทั้ งขอยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้ว เป็นวันลากิจส่วนตัว
6. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า
12 เดือน

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 29
ของ 55

ขั้นตอนการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
1. ให้ ข้ า ราชการผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลาอุ ป สมบทหรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ยื่ น ใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ปลัดกระทรวง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง)
2. เมื่อกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับหนังสือและแบบใบลาอุปสมบทหรือแบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
จากหน่ว ยงานต้น สั งกัดของข้ าราชการผู้ มีความประสงค์แล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้รับผิ ดชอบตรวจสอบหลั กฐาน
ทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) เนื่องจากผู้ที่จะมีสิทธิลาประเภทนี้ได้ จะต้องปรากฏว่า ตั้งแต่เข้ารับราชการ
ผู้นั้นจะต้องไม่เคยใช้สิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์มาก่อน
3. ตรวจสอบจำนวนวันลาในแบบใบลาของข้าราชการที่ขอลาตามสิทธิ ซึ่งได้ก ำหนดไว้ว่า
ข้าราชการมีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ไม่เกิน 120 วัน
4. จัดทำบันทึกเสนอขออนุญาตลา และหนังสือแสดงการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
(กรณีลาอุปสมบท) เสนอต่อผู้ มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ปลัดกระทรวง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง) และ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของข้าราชการผู้ขออนุญาต โดยแนบหนังสือ
แสดงการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉบับจริง เพื่อแจ้งให้ ข้าราชการผู้ขอลาอุปสมบททราบและ
แจ้งงานบุคลากรทราบ (สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค)
5. บันทึกประวัติการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการลงในทะเบียนประวัติ
(สมุดประวัติ/ก.พ.7) เก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัติ เพื่อเป็นหลักฐาน
6. เมื่อข้าราชการได้กลับจากลาอุปสมบทหรือกลับจากการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้แจ้ง
ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกไว้ในหลักฐานทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/
ก.พ.7)
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ผังกระบวนงานการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ลำดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
1/2 วัน ข้าราชการ

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ
ยื่นใบลาล่วง หน้าก่อนวันอุปสมบทหรือ
ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์
ไม่น้อยกว่า 60 วัน

2

ล
(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึก
ข้อมูลการลาในทะเบียนคุม การลา

3
(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
4

1/2 วัน หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.)

1/2 วัน ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอนุญาต
การลา

อนุญาต

(4) เสนอใบลาต่อผู้อำนวยการสำนัก/
กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียก
อย่างอื่น พิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด

ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร
สำนัก/กอง

ไม่อนุญาต
ก
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ลำดับ

กระบวนงาน

5

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.)

ก

อนุญาต

(5) จัดทำบันทึกกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ไม่อนุญาต

6

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง

1/2 วัน

ก ลุ่ ม ท ะ เ บี ย น
ประวัติ

1 วัน

- งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ปลัดกระทรวง

1 วัน

- งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.)

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
รับใบลาและ ตรวจสอบระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องและสิทธิในการลา
ถูกต้อง

7
(7) งานบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอความเห็นและ
ข้อพิจารณา เสนอปลัดกระทรวงพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง
8
(8) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้ขอลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมบันทึกข้อมูล
การลาในทะเบียนคุมวันลา และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา

ข
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ลำดับ
9

กระบวนงาน
ข

(9) ผู้ลาต้องอุปสมบทหรือออกเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา
และมารายงานตัวเข้า ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน
นับแต่วันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับถึง
ประเทศไทย
10
(10) งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับรายงานตัว
และจัดทำหนังสือการรายงานตัวให้
กองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ

11
(11) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ใช้เวลา
ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
1 วัน
- งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.)

- งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

- หน่วยงานใน
สังกัด(ศปท.)
- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทหรือ ก่อนวันเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ขั้นตอนที่ 2 รับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขัน้ ตอนที่ 4 เสนอใบลาต่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น พิจารณาอนุญาต
ให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับใบลาและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิทธิในการลา
ขั้น ตอนที่ 7 กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอความเห็ น และข้ อ พิ จ ารณา เสนอปลั ด กระทรวง
พิจารณาอนุญาต ให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่ง
ขั้ น ตอนที่ 8 เมื่ อ ได้ รั บ อนุ ญ าตแล้ ว งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลแจ้ ง ผู้ ข อลาอุ ป สมบทหรื อ ลา
ไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา และเก็บใบลาใส่แฟ้ม
วันลา
ขั้นตอนที่ 9 ผู้ลาต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภ ายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา
และมารายงานตัวเข้าปฏิบัตริ าชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย
ขั้ น ตอนที่ 10 กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลรั บ รายงานตั ว และจั ด ทำหนั ง สื อ การรายงานตั ว ให้
ปลัดกระทรวงทราบ
ขั้นตอนที่ 11 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
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3.7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
หลักเกณฑ์การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
1. ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
2. ให้ขา้ ราชการที่ได้รับหมายเรียกแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3. เมื่อรายงานแล้ว ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ตามวันเวลาในหมายเรียก
นั้นได้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผูบ้ ังคับบัญชา
4. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ างลา แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติ
ราชการภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าขึน้ ไปจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน
ขัน้ ตอนการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
1. ให้ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง
ส่ ว นข้ าราชการที่ ได้รั บ หมายเรี ย กเข้ ารับ การเตรียมพลให้ ร ายงานลาต่อผู้ บั งคับ บั ญ ชาภายใน 48 ชั่ว โมง
นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป
2. เมื่อรายงานลาแล้ว ให้ข้าราชการไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลา
ในหมายเรียกนั้นได้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
3. ผู้บังคับบัญ ชาที่ได้รับรายงานลาจากข้าราชการที่เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
มีหน้าที่ต้องรายงานลาดังกล่าวไปตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
4. กรณีที่ข้าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี
5. เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ ำเป็น ปลัดกระทรวง
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน
15 วัน
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เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
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ผังกระบวนงานการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ลำดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ
ข้าราชการ

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา

2
(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา
3
(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา

4

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด

5
(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

- หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.

ก
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ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
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ลำดับ

กระบวนงาน

6
ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานทะเบียน
1/2 วัน ประวัติ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ก

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
รับเอกสาร ตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบลาและเอกสาร
ประกอบการลา
ถูกต้อง

7
(7) กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพื่อโปรดทราบ

1 วัน

8
(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลา
ใส่แฟ้มวันลา
9
(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 วัน

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- ผู้มีอำนำจลงนาม

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.

- หน่วยงานในสังกัด
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา
ขั้นตอนที่ 2 รับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้น ตอนที่ 4 ผู้ อ ำนวยการสำนั ก /กอง หรือหั ว หน้ าส่ ว นราชการที่ เรียกอย่ างอื่ น พิ จ ารณาอนุ ญ าต
ให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ขัน้ ตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร
ประกอบการลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพื่อโปรดทราบ
ขัน้ ตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา
ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
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เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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3.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการและให้รายงาน
ปลัดกระทรวงทราบ
2. อนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา
ไม่เกิน 4 ปี แต่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้ลาเกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่ างลาได้
แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 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 เพื่อพิจารณาอนุญาต เว้นแต่กรณีลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบั ติก ารวิจั ย หรือดูง าน ต่างประเทศ ให้ เสนอหรือจัดส่ งใบลาต่อผู้ บังคั บบัญ ชาตามลำดับจนถึง
ปลัดกระทรวง
2. ทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาต
3. เมื่ อ ปลั ด กระทรวงอนุ ญ าตแล้ ว สำหรั บ ข้ า ราชการที่ สั ง กั ด ส่ ว นภู มิ ภ าคแจ้ งจั ง หวั ด
ทีข่ ้าราชการผู้นั้นยื่นใบลาทราบ
4. ในกรณีที่ข้าราชการตำแหน่งปลัดกระทรวง ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เพื่อพิจารณาอนุญาต
5. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี
รับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
6. การลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ณ ต่ า งประเทศ ให้ ป ฏิ บั ติ
ตามระเบียบว่ าด้วยการให้ ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติก ารวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. 2549 และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
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ผังกระบวนงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ลำดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
(PT/WR)
1/2 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ข้าราชการ

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา

2
1/2 วัน

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา
อนุญาตการลา

1/2 วัน

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา
อนุญาตให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่ง
เฉพาะในสังกัด

1 วัน

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา
3

4

5
(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

- หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.

ก
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ลำดับ

กระบวนงาน

6

ใช้เวลา
(PT/WR)

ก

1/2 วัน

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
รับเอกสาร ตรวจสอบความถูก
ต้องของใบลำและเอกสาร
ประกอบการลา
ถูกต้อง

7
(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำ
บันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพื่อโปรดทราบ

1 วัน

8
(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว จากกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้ม วันลา

9
(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 วัน

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.
- ผู้มีอำนำจลงนำม

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล
สป.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลาที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไปรับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน
คุมการลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณาอนุญาต
ให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร
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 และมีวาระที่จะต้อง
ส่งไปปฏิบัติงานเพือ่ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ประเภทที่ 2 การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
เงื่อนไขการลา
1. การลาประเภทที่ 1 ลาได้ไม่เกิน 4 ปี
2. การลาประเภทที่ 2 ลาได้ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกินกว่า 1 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน 1 ปีด้วย
3. ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่อัตรา เงินเดือน
ที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มี สิทธิ
ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่ างประเทศแล้วไม่เกินอัตรา
เงินเดือนของทางราชการที่ขา้ ราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น
4. การลาประเภทที่ 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นระยะเวลา 1 เท่าของระยะเวลาที่ ไป
ปฏิบัติงาน ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับ
ราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทางราชการ ดังนี้
(1) ไม่ ก ลั บ เข้ ารั บ ราชการเลย ให้ ช ดใช้ เป็ น จำนวนเท่ ากั บ เงิน เดื อ นเดื อ นสุ ด ท้ ายที่ ได้ รับ
คูณด้วย ระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกิน 15 วันให้คิดเป็น 1 เดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามส่วน
คุณสมบัติ ของข้าราชการที่จะลาไปปฏิบัตงิ านในองค์การระหว่างประเทศ
1. ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนถึงวันได้รั บอนุญ าต 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 เพื่อพิจารณาอนุญาต
2. เมื่อได้รับอนุญ าตแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งต่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อทำ
สัญญากับต้นสังกัด
3. เมื่อเสร็จสิ้ น ภารกิจ ให้ รายงานตัวเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ภ ายใน 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้ น
ภารกิจ และรายงานผลการไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
4. ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงาน
เสร็จแล้ว ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา และให้รายงานผล
เกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5. การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบรายงาน ตามที่
กำหนดไว้ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
6. ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคำสั่ง ให้
ข้าราชการผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) แจ้ง
ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประวัติของข้าราชการผู้นั้น

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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ลำดับ

ผังกระบวนงานการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
(PT/WR)
1/2 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ข้าราชการ

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ
ยื่นใบลา

2
(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา

1/2 วัน

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

1/2 วัน

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา

3
(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาต
การลา
4

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า ส่วน
ราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด

5

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 วัน

- หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.

ก
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เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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ลำดับ

กระบวนงาน

6

ใช้เวลา
(PT/WR)

ก

1/2 วัน

ผู้รับผิดชอบ
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา
ถูกต้อง

7
(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการ
จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพื่อโปรดทราบ

1 วัน

8
(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลา
ใส่แฟ้มวันลา
9
(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 วัน

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.
- ผู้มีอำนำจลงนำม
- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล
สป.
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เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 46
ของ 55

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลาทีฝ่ ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายบริหารทัว่ ไปรับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาใน
ทะเบียนคุมการลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณาอนุญาต
ให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร
ประกอบการลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 7 กองการเจ้าหน้าทีจ่ ดั ทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
อนุญาต
ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา
ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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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
ปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
3. ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 1 ในระหว่างเวลาที่คู่ส มรสอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีกเว้น
แต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจำในประเทศไทย แล้วต่อมาได้รับคำสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 1 ได้ใหม่
4. ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ขั้นตอนการลาติดตามคู่สมรส
1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วน ราชการ
ขึ้นตรง
2. ผู้มีอำนาจอนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อ
รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปี เว้นแต่ผู้มีอ ำนาจจะพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาให้ได้อีก 2 ปี ทั้งนี้ รวม
แล้วไม่เกิน 4 ปี
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานทางทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) แจ้งกอง
คลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บเอกสารการขออนุญาตเข้าแฟ้มประวัติของข้าราชการผู้นั้น

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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ผังกระบวนงานการลาติดตามคู่สมรส
ลำดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
(PT/WR)
1/2 วัน

ผู้รับผิดชอบ
ข้าราชการ

(1).ผู้ประสงค์จะขอลา
เขียนใบลาและ ยื่นใบลา

2
(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา

1/2 วัน

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

1/2 วัน

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา

3
(3) เสน อใบ ล าต่ อ ผู้ มี อ าน าจพิ จ ารณ า
อนุญาตการลา

4

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด

1 วัน

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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ลำดับ

กระบวนงาน

5

ใช้เวลา
(PT/WR)

- หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.

ก

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
6

ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง

1/2 วัน

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา

ถูกต้อง

7
(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพื่อโปรดทราบ

1 วัน

8
(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว จากกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา

1 วัน

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.
- ผู้มีอำนำจลงนำม
- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 50
ของ 55

ลำดับ
9

กระบวนงาน
ก

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.

(9) จัดทำบันทึกแจ้งกองคลัง

10
(10) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล
สป.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลา
ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณาอนุญาต
ให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคคลตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสารประกอบ
การลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา
เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต
ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา
ขั้นตอนที่ 9 จัดทำบันทึกแจ้งกองคลัง
ขั้นตอนที่ 10 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 51
ของ 55

3.11 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
หลักเกณฑ์การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
1. ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตำมหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ประสงค์จะลาไปเข้ารับ
การ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี
2. ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น ที่
ไม่ใช่การปฏิบัติการตามหน้าที่ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ หาก
ข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
3. มีสิทธิลาไปฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้ในหลักสูตร ทีป่ ระสงค์
จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน
4. ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือ สถาบัน
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ขั้นตอนการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
1. ให้ข้าราชการที่จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมฯ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาหรืออนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเกีย่ วกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 52
ของ 55

ผังกระบวนงานการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ลำดับ

กระบวนงาน

1

ใช้เวลา
ผู้รับผิดชอบ
(PT/WR)
1/2 วัน ข้าราชการ

(1).ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและ
ยื่นใบลา

2
(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา

3
(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา

4

หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 53
ของ 55

ลำดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

5

ผู้รับผิดชอบ
- หน่วยงานในสังกัด
(ศปท.)
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

ก

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

6

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา
ถูกต้อง

7

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล
- ผู้มีอำนำจลงนาม

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพื่อโปรดทราบ

8
(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา

1 วัน

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.

ก

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-006
วันที่บงั คับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 54
ของ 55

ลำดับ
9

กระบวนงาน
ข

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ
- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.

(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลา
ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทัง้ บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นพิจารณาอนุญาต
ให้ขา้ ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสารประกอบ
การลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา
เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต
ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา
ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาปรพเภทต่างๆของข้าราชการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-006
วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562
หน้า 55
ของ 55

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่ วข้อง
มาตรฐานคุณภาพงาน (Performance Standard)
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2555
3. พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ขา้ ราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550
4. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว3597 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
เอกสารประกอบการบรรยายชุดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และ
ประมวล คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ
5. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีตอบข้อหารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ นร 0106/ว 264
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
6. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0106/3634 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาการตีความในระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การลาของข้าราชการ 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 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ

เอกสารฉบับนี้ เป็ นสมบัติของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รบั อนุญาต
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการลาของข้า ราชการให้ มีค วามเหมาะสม
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
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ปลัดกระทรวง” ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดทบวง และรองปลัดกระทรวง
ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
“หัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรง” หมายความว่า ปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวง
หรือปลัด ทบวง ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัด กระทรวง
หรือสํานักงานปลัดทบวง แล้วแต่กรณี หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซึ่งขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็น กรม หัว หน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็น กรมแต่มีฐานะเป็น อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวั ด
และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย
“เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น ทหาร
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
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“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“ลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการตํารวจตามกฎหมาย
ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ
ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากรม
มีเหตุพิเศษซึ่งจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
ไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้
ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบีย บนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบีย บ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเกี่ย วกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจ ารณาหรืออนุ ญาตการลา และการใช้ อํานาจพิจารณาหรือ อนุญ าต
การลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของส่ ว นราชการหรือ หน่ว ยงานนั้ น มี อํา นาจพิจ ารณาหรือ อนุ ญ าตการลาสํา หรั บข้ า ราชการ
ทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมี
เหตุจําเป็น เร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญ าตจากผู้มีอํานาจอนุญ าตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้
ทราบด้วย
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แ ก่
ผู้ดํ า รงตํ าแหน่ง อื่ น เป็ น ผู้พิ จ ารณาหรื ออนุ ญ าตแทนก็ไ ด้ โ ดยให้ คํ านึ ง ถึง ระดั บ ตํา แหน่ ง และความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
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การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่ว ยงานอื่นใดของทางราชการ
หากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่ว นตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ
เข้ า รั บ การเตรี ย มพลในระหว่ า งเวลาที่ ไ ปช่ ว ยราชการ ให้ เ สนอขออนุ ญ าตลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัด ส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณวันลา
ให้นั บต่ อเนื่อ งกัน โดยนั บวั น หยุ ด ราชการที่อ ยู่ใ นระหว่า งวัน ลาประเภทเดีย วกั น รวมเป็น วัน ลาด้ว ย
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทําการ
การลาป่ว ยหรื อลากิ จส่ว นตัว ซึ่งมี ร ะยะเวลาต่อ เนื่อ งกัน จะเป็น ในปี งบประมาณเดี ย วกั น
หรือไม่ก็ต าม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่ง รวมกัน เกิน อํานาจของผู้มีอํานาจ
อนุญาตระดับใด ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
ข้าราชการที่ ได้รับอนุญ าตให้ลาไปช่ว ยเหลือภริย าที่ คลอดบุต ร ลากิจส่ว นตัว ซึ่งมิใช่ลากิ จ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้
การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติร าชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวัน
มาปฏิบัติราชการ เว้น แต่ผู้มีอํานาจอนุญ าตเห็น ว่าการเดิน ทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้น สุด ก่อนวั น
เดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ
ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอ
ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบีย บนี้ ให้ส่วนราชการจัด ทําบัญ ชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญ ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
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ในกรณี จําเป็น หัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรงหรือ หัว หน้า ส่วนราชการจะกําหนดวิธีล งเวลา
การปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็ น อย่ า งอื่ น ตามที่เ ห็ น สมควรก็ไ ด้ แต่จ ะต้อ งมีห ลั กฐานให้ สามารถตรวจสอบวั น เวลาการปฏิ บั ติ
ราชการได้ด้วย
ข้อ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบีย บนี้ เว้น แต่ในกรณีจําเป็น หรือรีบด่วนจะใช้
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ส่ว นราชการอาจนํ า ระบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการเสนอใบลา อนุ ญ าตให้ ล า
และยกเลิกวันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ ๒๒ ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวจะต้องเป็น ระบบที่มีค วามปลอดภัย รัด กุ ม
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้
ข้อ ๑๓ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้น ตรงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ
ในกรณี ที่ ข้ า ราชการตามวรรคหนึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงให้ เ สนอขออนุ ญ าต
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกั ด ถ้าเป็น หัว หน้าส่ วนราชการให้เสนอขออนุญ าตต่อปลัด กระทรวงหรือหัว หน้ า
ส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี
การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติด ต่อกับประเทศนั้น มีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๗ วัน และ ๓ วัน
ตามลําดับ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้น
กับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง
ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์
ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่ ข้าราชการตามวรรคหนึ่ง เป็น หัว หน้า ส่ว นราชการขึ้น ตรงให้ร ายงานต่อ รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ถ้าเป็ น หัว หน้า ส่วนราชการให้ร ายงานต่อ ปลัด กระทรวงหรือ หัว หน้าส่ วนราชการขึ้น ตรง
แล้วแต่กรณี
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ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เห็น ว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติร าชการได้เป็น เพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง
ให้สั่งให้การหยุด ราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็น วัน ลาตามจํานวนวัน ที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็น ว่าไม่เป็น พฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการ
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ ๑๖ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
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 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจําเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
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การลาป่ว ยตั้ง แต่ ๓๐ วัน ขึ้น ไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็น ผู้ที่ได้ขึ้น ทะเบีย นและ
รับใบอนุญ าตเป็น ผู้ ประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรมแนบไปกับ ใบลาด้ ว ย ในกรณีจํ าเป็น หรือ เห็น สมควร
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญ าตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ส่วนที่ ๒
การลาคลอดบุตร
ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุต ร ให้เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อ สามารถลงชื่ อได้แ ล้ ว ให้ เสนอหรือจัด ส่ ง ใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้ องมีใบรับรอง
ของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
ข้าราชการที่ได้ รับอนุญาตให้ล าคลอดบุต รและได้หยุด ราชการไปแล้ว แต่ ไม่ได้คลอดบุต ร
ตามกําหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ส่วนที่ ๓
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้อ ๒๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่ว ยเหลือภริย าโดยชอบด้ว ยกฎหมายที่คลอดบุต ร
ให้เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่ว ยเหลือภริยาที่คลอดบุต รครั้งหนึ่งติด ต่อกัน ได้
ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๔
การลากิจส่วนตัว
ข้อ ๒๑ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่ว นตัว ให้เสนอหรือจัด ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ลความจํ า เป็ น ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ จนถึ ง ผู้ มี อํ า นาจอนุ ญ าตทั น ที ใ นวั น แรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๙ แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ
ส่วนที่ ๕
การลาพักผ่อน
ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทําการ เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน
(๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
(๓) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ
๑๐ วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทําการ
สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา ลาติน อเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีค วามเป็น อยู่ย ากลําบาก เมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก
๑๐ วันทําการ สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป
การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็น ไปตามที่ปลั ด สํานักนายกรั ฐมนตรีประกาศ
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๒๖ ข้า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาพั ก ผ่ อ น ให้ เ สนอหรื อ จัด ส่ ง ใบลาต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้
ส่วนที่ ๖
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๒๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุท ธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอ
หรือจั ด ส่ง ใบลาต่อ ผู้บัง คับบั ญชาตามลําดั บจนถึงผู้ มีอํา นาจพิจารณาหรือ อนุญ าตก่ อนวั น อุป สมบท
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ ๒๙ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน
๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา
หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๒๙ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้
ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๗
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อ นวัน เข้ ารั บ การตรวจเลื อกไม่ น้อ ยกว่า ๔๘ ชั่ว โมง ส่ว นข้ าราชการที่ ได้ รั บ หมายเรี ย กเข้ า รั บ
การเตรีย มพลให้ร ายงานลาต่อผู้บังคับบัญ ชาภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
คําสั่งอนุญ าต และให้ผู้บังคับบัญ ชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรง
หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็น หัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรงให้ร ายงานลาต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้น ตรง
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๒ เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญ ชาภายใน ๗ วัน เว้น แต่กรณีที่มีเหตุ
จําเป็น ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ ๓๑
อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน
ส่วนที่ ๘
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ข้อ ๓๓ ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู ง าน
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต
การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็น หัว หน้าส่วนราชการขึ้น ตรงให้เสนอหรือจัด ส่งใบลา
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต
ส่วนที่ ๙
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๔ ข้า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปปฏิ บัติ ง านในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ให้เ สนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี
เมื่ อปฏิ บัติ งานแล้ ว เสร็จ ให้ร ายงานตั ว เข้า ปฏิบั ติห น้ าที่ ราชการภายใน ๑๕ วั น นับ แต่ วั น ครบ
กําหนดเวลาและให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้
ส่วนที่ ๑๐
การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ ๓๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้ว ต้องไม่เกิน ๔ ปี
ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ
ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติด ตามคู่สมรส ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน ระยะเวลา
ตามที่ กํา หนดในข้อ ๓๖ และจะต้ องเป็น กรณี ที่คู่ สมรสอยู่ป ฏิบั ติห น้ าที่ ราชการ หรือ ปฏิบั ติง าน
ในต่างประเทศเป็น ระยะเวลาติด ต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติง านในประเทศ
เดียวกันหรือไม่
ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๖ ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๖ ได้ใหม่
ส่วนที่ ๑๑
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใ ดได้รับอัน ตรายหรือการป่ ว ยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้า ที่
หรื อ ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ก ระทํ า การตามหน้ า ที่ จนทํ า ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบั ติหน้ าที่ ร าชการ หรือ ที่จํ าเป็ น ต่ อการประกอบอาชี พ แล้ ว แต่ กรณี มีสิท ธิล าไปฟื้น ฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิ บัติหน้าที่ร าชการ ให้ผู้มีอํา นาจพิจารณาหรืออนุญ าตพิจารณาให้ล าไปฟื้น ฟูส มรรถภาพ
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็น หลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด
ข้อ ๔๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๙ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
หมวด ๓
การลาของข้าราชการการเมือง
ข้อ ๔๑ การลาทุ กประเภทและการไปต่ างประเทศของนายกรั ฐมนตรี ให้ อ ยู่ใ นดุ ลพิ นิ จ
ของนายกรัฐมนตรี และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง ให้เป็นอํานาจ
ของนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล หรื อ ในฐานะรั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด รองนายกรั ฐ มนตรี
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 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 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการจายเงินเดือน เงินป
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ ไว
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกวา "พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน
เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2522
(2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526
บรรดา กฎ ขอบังคับ และระเบียบอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระ
ราชกฤษฎีกานี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้
"เงินเดือน" หมายความวา เงินเดือนและเงินอื่นทีม่ ีกําหนดจาย

เปนรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน
"เงินป" หมายความวา เงินที่มีกําหนดจายเปนรายปจาก
งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง
"บําเหน็จ" หมายความวา บําเหน็จตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ และหมายความรวมถึงเงินทดแทนขาราชการวิสามัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลังดวย
"บํานาญ" หมายความวา บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการและหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย
"ขาราชการ" หมายความวา บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน
"ป" หมายความวา ปงบประมาณ
มาตรา 5 การเบิกจายเงินเดือน เงินป และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน
ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา 6 ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกานี้

ลักษณะ 1
เงินเดือนและเงินอื่นที่จายในลักษณะเงินเดือน
หมวด 1
การถือจายเงินเดือน
มาตรา 7 ภายใตบังคับมาตรา 8 การจายเงินเดือนแตละป ใหกระทรวง
ทบวง กรม จายตามบัญชีถือจายเงินเดือนประจําปที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการถือจายเงินเดือน ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา 8 เมื่อขึ้นปใหมถากรมบัญชีกลางยังมิไดอนุมัติบญ
ั ชีถือจาย
เงินเดือนประจําป ใหจายเงินเดือนไปกอนไดตามบัญชีถือจายปที่แลว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา 9 การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเลื่อนเงินเดือนเพราะถึง
แกความตาย เนื่องจากปฏิบตั ิหนาที่ราชการ ใหจายจากอัตราเงินเดือนที่ผูนั้นครองอยูหรือเงินเดือน
เหลือจายหรือใหโอนเงินหมวดอื่นมาตั้งจาย

หมวด 2
การจายเงินเดือน
มาตรา 10 การจายเงินเดือนขาราชการแตละเดือน ใหจายตามบัญชีถือ
จายเงินเดือนทีก่ รมบัญชีกลางอนุมัติแลวตามความในหมวด 1
มาตรา 11 การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนไมเต็ม
เดือน ใหจายตามสวนของจํานวนวันที่มสี ิทธิไดรับเงินเดือนในเดือนนั้น
มาตรา 12 การจายเงินเดือนขาราชการกรณีบรรจุใหมหรือกลับเขารับ
ราชการใหม ใหจายไดตั้งแตวนั ที่เริ่มเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาตรา 13 การจายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เลื่อนระดับ หรือเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ใหจายไดตั้งแตวันที่ระบุในคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
มาตรา 14 การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหม ใหเปนไปตามคําสั่งของผูมีอํานาจแตงตั้งซึ่งตองระบุดว ยวาใหไดรับเงินเดือนในอัตรา
ใด
และใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนตําแหนงใหมหรือใหโอนอัตรา
เงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหมตั้งแตเมื่อใด
มาตรา 15 การจายเงินเดือนในกรณีโอนขาราชการ ใหจายทางสังกัด
ใหม และงดจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมตัง้ แตวนั ที่ระบุในคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งโอน
ในกรณีที่มกี ารจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมลวงล้ําไป ใหเบิกเงินเดือน
ทางสังกัดใหมสงใชสังกัดเดิมโดยวิธีเบิกหักผลักสง แลวใหเจาสังกัดใหมแจงการเบิกหักผลักสงให
เจาสังกัดเดิมทราบ หามมิใหเบิกเปนตัวเงิน
มาตรา 16 ขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือหนีราชการ หามมิใหจายเงินเดือนสําหรับวันที่ละทิง้ หนาที่ราชการหรือหนีราชการดังกลาว
ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น จะมีสิทธิไดรับเงินเดือน
หรือไม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง
เห็นสมควรแลวแตกรณี
มาตรา 17 การจายเงินเดือนของผูซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถา
ภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้ง โอน หรือปรับเงินเดือน โดยไดรับเงินเดือนตางจากเดิมและยังไมพน
โทษตัดเงินเดือน ใหคงตัดเงินเดือนตอไปตามจํานวนเดิม หรือถาเปนกรณีตดั เงินเดือนตามสวน
ของเงินเดือน ก็ใหตดั ตามสวนของเงินเดือนเดิม
มาตรา 18 ขาราชการผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจา ยเงินเดือน

จนถึงวันที่ถึงแกความตาย
มาตรา 19 การจายเงินเดือนในกรณีตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังนี้
(1) ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวันถึงกําหนดลาออก แตถาถึง
กําหนดลาออกแลวยังไมไดรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการ
ตอมา ใหจายไดถึงวันรับทราบคําสั่ง หรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(2) ใหออก ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวันที่
ระบุในคําสั่ง แตถายังไมไดรับทราบคําสั่ง และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการตอมา ใหจายไดถึง
วันรับทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(3) ในกรณีตาม(1) และ(2) หากจําเปนตองสงมอบงานใน
หนาที่ ก็ใหจายตอไปไดจนถึงวันสงมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไมชักชาตามทีผ่ ูบังคับบัญชาจะ
กําหนดตามสภาพของงาน แตทั้งนี้จะตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ระบุในคําสั่งหรือวันรับทราบ
คําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง แลวแตกรณี
(4) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหจายไดถึงวันสิ้นป สําหรับกรณีที่ไดรับการตอเวลาราชการ ใหจายได
ถึงวันครบการตอเวลาราชการ
มาตรา 20 การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน ใหจายในวันทํา
การสุดทายของเดือนสําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร ใหจายในวันทําการสุดทายของธนาคาร
ในเดือนนั้น แตทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได

หมวด 3
การจายเงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ
มาตรา 21 การจายเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ ใหจาย
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ หรือระเบียบขอบังคับของ
กระทรวงกลาโหมที่ไดทําความตกลงไวกบั กระทรวงการคลัง
อัตราเงินเดือนขาราชการระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง
ขาราชการผูใดตายในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถาเจากระทรวงหรือผู
มีอํานาจพิจารณาและวินจิ ฉัยตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ หรือ
ตามระเบียบขอบังคับกระทรวงกลาโหมทีไ่ ดทําความตกลงไวกับกระทรวงการคลัง ใหจาย
เงินเดือนในระหวางพักราชการอยางใด ก็ใหจายเงินเดือนตามที่วินิจฉัยนั้นจนถึงวันทีถ่ ึงแกความ

ตาย
มาตรา 22 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 21 มาใชบังคับแกการจาย
เงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําสั่งลงโทษใหออก ปลดออก
หรือไลออกดวย โดยอนุโลม

หมวด 4
การจายเงินชวยพิเศษในกรณีที่ขาราชการถึงแกความตาย
มาตรา 23 ขาราชการผูใดถึงแกความตายในระหวางรับราชการ ให
จายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของเงินเดือนเต็มเดือนที่ขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรบั ในเดือนที่ถึง
แกความตาย และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาวิชา เงินประจําตําแหนงที่ตอง
ฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพิม่ พิเศษสําหรับการสูรบ และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําผิดใหรวมเงินดังกลาวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาดวย
ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ ผูถูก
สั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามมาตรา 21
หรือมาตรา 22 โดยอนุโลม
ขาราชการผูใดตายในระหวางละทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรหรือหนีราชการ หามมิใหจายเงินชวยพิเศษ
มาตรา 24 เงินชวยพิเศษตามมาตรา 23 ใหจายแกบุคคลซึ่ง
ขาราชการผูตายแสดงเจตนาโดยทําเปนหนังสือยื่นตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ถาขาราชการผูตายมิไดแสดงเจตนาไวตามวรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่ง
ขาราชการผูตายแสดงเจตนาไวตายกอนขาราชการผูตายหรือกอนมีการจายเงิน ก็ใหจายแกบุคคล
ตามลําดับ ดังนี้
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนตามวรรคสองมีชีวิตอยู บุคคล
ในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคสองในลําดับเดียวกัน
มีหลายคน ใหจายใหแกผูซึ่งบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่
จัดการศพ

มาตรา 25 การขอรับเงินชวยพิเศษใหกระทําภายในเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่ขาราชการผูซึ่งมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เวนแตกรณีที่ผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ ผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน หรือผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ ระยะเวลาหนึ่งปใหนับแตวนั ทีก่ ารถูกสั่งพัก
ราชการ การออกจากราชการไวกอน หรือการอุทธรณคําสั่งลงโทษสิ้นสุดลง แลวแตกรณี
มาตรา 26 ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเปนตองเขาจัดการศพ
ขาราชการผูตาย เพราะไมมีผูใดเขาจัดการในเวลาอันสมควร ใหทางราชการหักคาใชจายจากเงิน
ชวยพิเศษไดเทาที่จายจริง แลวมอบสวนทีเ่ หลือ ถามี ใหแกผูมีสิทธิไดรับตามมาตรา 24

หมวด 5
การจายเงินเดือนระหวางลา
มาตรา 27 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผู
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการ ใหขาราชการที่ลาปวย ไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ แตถาผูบังคับบัญชาตั้งแต ตําแหนงอธิบดีหรือ
ตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปเห็นสมควร จะใหจายเงินเดือนตอไปอีกก็ได แตไมเกินหกสิบวันทําการ
2มาตรา 28 ขาราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน
มาตรา 29 ใหขาราชการลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนในปหนึ่งไม
เกินสี่สิบหาวันทําการ แตในปที่เริ่มรับราชการ ใหไดรบั เงินเดือนระหวางลาไดไมเกินสิบหาวันทํา
การ
มาตรา 30 ใหขาราชการที่ลาพักผอนประจําป ไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
มาตรา 31 ตั้งแตเริ่มรับราชการ ขาราชการผูใดยังไมเคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หาก
ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ แลวแตกรณี ใหลาโดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลาไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สบิ วัน ทั้งนี้ ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวาสิบสอง
เดือน
มาตรา 32 ขาราชการซึ่งลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียม
พล ใหไดรับเงินเดือนในระหวางนัน้ ได แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมรายงานตัวเพื่อเขา
ปฏิบัติราชการภายในเจ็ดวัน ใหงดจายเงินเดือนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติราชการ เวน
แตในกรณีที่มเี หตุจําเปน ผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปจะใหจาย
เงินเดือนระหวางนั้นตอไปอีกก็ได แตไมเกินสิบหาวัน

มาตรา 33 ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดู
งาน หรือปฏิบัติการวิจัยใหไดรับเงินเดือนในระหวางลาไมเกินสี่ป นับแตวันไปศึกษา ฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให
ขาราชการลาไปศึกษาฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ป ก็ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาได
แตทั้งนี้เมื่อรวมทั้งสิ้นจะตองไมเกินหกป
มาตรา 34 ขาราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา เวนแตอตั ราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวาง
ประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น ใหไดรับเงินเดือนจาก
ทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือน
ของทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูใ นขณะนัน้
มาตรา 35 ขาราชการที่ลาติดตามคูสมรส ไมใหไดรับเงินเดือนระหวาง
ลา
มาตรา 36 การจายเงินเดือนระหวางลาของขาราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม

ลักษณะ 2
เงินปและเงินประจําตําแหนง
ที่จายจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง
มาตรา 37 ผูมีสิทธิไดรับเงินปในปใด ใหจา ยเงินปในปนนั้ ใหเต็มทั้งป
ไมวากรณีจะเปนประการใด
มาตรา 38 การจายเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค
ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี ใหจายไดตั้งแตวนั ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตน
ไป สําหรับเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคใหเปนไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
การจายเงินประจําตําแหนงผูส ําเร็จราชการแทนพระองค ประธาน
องคมนตรี หรือองคมนตรีที่พนจากตําแหนง ใหจายไดเพียงวันกอนวันพนจากตําแหนง ในกรณีที่
ถึงแกความตาย ใหจายสําหรับเดือนที่ถงึ แกความตายนั้นใหเต็มเดือน
มาตรา 39 การจายเงินประจําตําแหนงตามมาตรา 38 ใหจายในลักษณะ
เงินเดือน แตไมตองทําบัญชีถือจาย

ลักษณะ 3
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นที่จายในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ
หมวด 1
การจายบําเหน็จ บํานาญ
มาตรา 40 การจายบําเหน็จหรือบํานาญ ใหกรมบัญชีกลางเปนผู
พิจารณาสั่งจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
การจายบําเหน็จหรือบํานาญในกรณีผูเคยรับบํานาญอยูแลวกลับเขารับ
ราชการใหม แลวออกจากราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิไดรับบํานาญในครั้งหลังดวย ถาการรับ
ราชการในครั้งกอนกับครั้งหลังตาง กระทรวง ทบวง กรมกัน ใหรวมจายบํานาญทางสวนราชการ
ที่ออกจากราชการครั้งหลัง
ในกรณีที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหวางเวลาที่ขาราชการกลับเขา
รับราชการใหม และตอมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไมมีสิทธิไดรับบํานาญ การจายบํานาญที่
เคยไดรับอยูเดิมตั้งแตวนั ออกจากราชการครั้งหลังจะจายไดตอเมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจายใหแลว
และใหจายทางสวนราชการเดิมที่จายบํานาญนั้น
ในกรณีที่การกลับเขารับราชการใหมเปนการกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงขาราชการการเมือง ใหผูนั้นมีสิทธิเลือกขอรับบํานาญทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิ
รับบํานาญมากอน หรือทางสวนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผู
นั้นดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมืองในขณะนั้น
มาตรา 41 บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ใหจาย
ไดตั้งแตวันขาดจากอัตราเงินเดือน เปนตนไป
บํานาญพิเศษในกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหจายไดตั้งแตวัน
ถัดจากวันที่ถึงแกความตาย หรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานวาถึงแกความตาย ตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
มาตรา 42 ถาผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตาย ใหจายบํานาญให
จนถึงวันที่ถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนเทากับบํานาญรวมกับเงินชวยคา
ครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ถามี) สามเดือน แตในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญที่ถึงแกความตาย
เปนผูรับบํานาญตกทอด หรือบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ ไมให
จายเงินชวยพิเศษ
ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับแกการจายเงินชวย
พิเศษตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
1

ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตายกอนทีก่ รมบัญชีกลางจะ
สั่งจายบํานาญ ใหนับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินชวยพิเศษตามความในมาตรา 25 ตั้งแตวันที่
กรมบัญชีกลางสั่งจายบํานาญ
มาตรา 43 การจายบํานาญประจําเดือน ใหจา ยในวันทําการ กอน
วันทําการสุดทายของเดือนสองวันทําการ สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคารหรือผูมีสิทธิรับ
บํานาญไดรับบํานาญทางธนาคาร ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของธนาคารในเดือน
นั้นสองวันทําการ แตทั้งนีก้ ระทรวงการคลังจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได
มาตรา 44 ผูรับบํานาญจะตองแสดงตน หรือสงใบรับรองการมีชีวิตตอ
พนักงานเจาหนาที่ผูจายปละครั้งตามแบบและระยะเวลาทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด และในกรณีที่
กรมบัญชีกลางเห็นสมควร จะสั่งใหผูรับบํานาญแสดงตนหรือสงใบรับรองการมีชีวิตในระยะเวลา
ใด ๆ อีกก็ได
ผูรับบํานาญจะรับบํานาญไมไดจนกวาจะไดแสดงตนหรือสง
ใบรับรองการมีชีวิตแลว
1มาตรา 44 ทวิ ใหผูที่เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง และเปน
ผูรับบํานาญตามมาตรา 40 ไวแลว มีสิทธิเปลี่ยนสวนราชการที่จายบํานาญที่เคยไดรบั อยูเดิม โดย
อาจเลือกขอรับทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญมากอน หรือทางสวนราชการที่ผูนั้น
ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง
เปนขาราชการการเมืองก็ได

หมวด 2
การจายเงินอื่นที่จายในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ
มาตรา 45 การจายเงินตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัย
เนื่องในการรบ กฎหมายวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม กฎหมายวาดวยบํานาญพิเศษสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหนําความในลักษณะ 3 หมวด 1 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 32 วันที่ 1 เมษายน 2535
1 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
2 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
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พระราชกฤษฎีกา
การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “เงินเดือน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงิน เดือน เงิน ป บําเหน็จ บํานาญ และเงิน อื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใ ชความ
ตอไปนี้แทน
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““เงินเดือน” หมายความวา เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจายประเภทงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ขาราชการ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงิน อื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใ ชความ
ตอไปนี้แทน
““ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยการนั้น และเพื่อประโยชน
ของมาตรา ๒๐ ใหหมายความถึงบุคคลอื่น ซึ่งไดรับเงิน เดือนจากเงิน งบประมาณรายจายประเภท
งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนดวย”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน เดือน
เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน ป
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ การจายเงินเดือนขาราชการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด”
มาตรา ๗ ใหยกเลิก ความในวรรคสองของมาตรา ๑๖ แห งพระราชกฤษฎีกาการจา ย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น จะมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือไม ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด แลวแตกรณี”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน ป
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ การจายเงิน เดือนขาราชการประจําเดือน ใหจายในวัน ทําการกอ นวัน ทําการ
สุดทายของเดือนสามวันทําการ สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของธนาคารในเดือนนั้นสามวันทําการ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน เดือน เงิน ป
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ การจ า ยบํ า นาญประจํ า เดื อ น ให จ า ยในวั น ทํ า การก อ นวั น ทํ า การสุ ด ท า ย
ของเดือนหาวันทําการ สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร หรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับบํานาญ
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ทางธนาคาร ใหจายในวัน ทําการกอ นวัน ทําการสุดทายของธนาคารในเดือนนั้น หาวัน ทําการ ทั้งนี้
กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน เดือน เงิน ป
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ การตรวจสอบการมีชีวิตของผูรับบํานาญกอนจายบํานาญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่การเบิกจายเงินเดือนของสวนราชการตาง ๆ
และการจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความลาชาและขาดความคลองตัว เนื่องจากการเบิกจาย
เงินเดือนจะตองจัดทําเปนบัญชีถือจายและตองรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางกอนจึงจะสามารถเบิกจายได และ
การจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนในชวงวันสิ้นเดือนมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเสียใหมและกําหนดวันจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนใหเร็วขึ้น
เพื่อใหการเบิกจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนมีความคลองตัว รวดเร็ว เหมาะสม และสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน นอกจากนั้น สมควรกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูพิจารณาอนุมัติการจายเงินเดือน
ใหแกขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการ เพื่อเปนการกระจายอํานาจและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยกเลิก
การแสดงตนของผูรับบํานาญและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบการมีชีวิตอยูของผูรับบํานาญขึ้นใหม
เพื่อไมใหเปนการสรางภาระและความลําบากแกผูรับบํานาญเกินความจําเปน จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๐ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน
เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๐ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

“มาตรา ๒๘/๑ ข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่
ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทําการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้นสามสิบวัน
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดี
หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการ”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๙/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน
เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๙/๑ ข้ าราชการซึ่ ง ลากิ จส่ ว นตั ว เพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต รต่ อเนื่ องจากการลาคลอดบุ ต ร
ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา”
มาตรา ๕ ให้ย กเลิ กความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงิน เดือน เงิน ปี
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ ตั้ง แต่เ ริ่มรับราชการ ข้าราชการผู้ใ ดยังไม่เคยอุป สมบทในพระพุท ธศาสนา
หรือเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยการอุปสมบทนั้นมี มติคณะรั ฐมนตรี กําหนดไม่ให้ถือเป็นวันลา
ของข้าราชการ หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ข้าราชการผู้นั้น
ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ทั้งนี้ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน
เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๓๕/๑ ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร แต่ไม่เกินสิบสองเดือน”
มาตรา ๗ ข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘/๑ หรือมาตรา ๓๕/๑ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้แล้วแต่กรณี
ข้าราชการซึ่งเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการอุปสมบทนั้นไม่ ถื อเป็ นวั นลาของข้ าราชการ หากปรากฏว่ าได้ มี การลาอุ ปสมบท
ในเวลาต่อมา ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๐ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

มาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๙๐ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดประเภทการลาขึ้นใหม่ คือ การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและ
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ประกอบกับยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนระหว่างลากิจส่วนตัว
เพื่ อเลี้ยงดู บุตรต่ อเนื่องจากการลาคลอดบุ ตรไว้ อย่ างชัดเจน อี กทั้ งเนื่องจากในปัจจุบั นได้มี ข้าราชการอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี โดยการอุปสมบทนั้นไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ และหากข้าราชการดังกล่าว
มีการลาอุปสมบทก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้ สมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของ
ข้าราชการระหว่างลาในกรณีดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการซึ่งลาอุปสมบท
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ประมวลคําถาม – คําตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------คํ า ถามข้ อ ๑: ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ มีอํา นาจอนุ ญ าตการลากิ จ ส่ ว นตั ว ต่ อเนื่ องจากการลาคลอดบุ ต รของข้ า ราชการ
ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ
คํ า ตอบ: ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๘ วรรคหนึ่ ง
กํา หนดให้ ผู้มีอํานาจพิ จ ารณาหรื ออนุ ญาตการลา และการใช้ อํานาจพิ จ ารณาหรื ออนุ ญาตการลาสํ าหรั บ
ข้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบฯ เช่น กรณีตารางหมายเลข ๑ การลา
ของข้าราชการพลเรือน กําหนดให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจ
อนุญาตการลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรของข้าราชการในสังกัด รวม ๑๕๐ วันทําการ
คําถามข้ อ ๒: ตามตารางหมายเลข ๑ ท้า ยระเบีย บว่าด้ว ยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับเดิม)
ได้กําหนดให้ หัว หน้า ฝ่าย เป็นผู้ มีอํา นาจอนุ ญาตการลาป่วยครั้งหนึ่ งไม่ เกิน ๓๐ วั น และการลากิ จส่ว นตั ว
ครั้ ง หนึ่ ง ไม่ เ กิ น ๑๕ วั น แต่ ต ามตารางหมายเลข ๑ ท้ า ยระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลา
ของข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับใหม่) มิ ได้ กํา หนดให้อํานาจอนุ ญาตการลาดังกล่ าวแก่ หัว หน้ าฝ่ ายแล้ ว
ใช่หรือไม่
คําตอบ: ใช่ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาของข้าราชการในฝ่าย
สําหรับการลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน และการลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน หากแต่เป็นอํานาจ
ของผู้อํานวยการสํานักหรือกองที่จะพิจารณาอนุญาตการลาดังกล่าวของข้าราชการในสังกัดสํานักหรือกอง
คําถามข้ อ ๓: ส่ว นราชการแห่ งหนึ่ งมี สํานั กหรื อกองที่มิได้จั ดตั้งโดยกฎหมายว่า ด้วยการแบ่งส่วนราชการ
และมีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ผู้อํานวยการสํานักหรือ
กองดั งกล่ า ว จะมี อํ า นาจอนุ ญ าตการลาตามระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรื อ ไม่ หากไม่ มีอํ า นาจอนุ ญ าตการลา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจะมอบอํ า นาจอนุ ญ าตการลา
ของตนให้แก่ผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนดให้
ผู้มีอํา นาจพิจารณาหรืออนุญ าตการลาให้เ ป็นไปตามตารางที่กํา หนดไว้ท้า ยระเบีย บนี้ กรณี ของผู้มีอํานาจ
พิ จ ารณาหรื ออนุ ญ าตการลาของข้ า ราชการพลเรื อ นนั้ น ย่ อมเป็ น ไปตามตารางหมายเลข ๑ การลาของ
ข้ า ราชการพลเรื อ น ท้ า ยระเบี ย บฯ ซึ่ งในหลั กการของตารางหมายเลข ๑ ท้ า ยระเบี ย บฯ ได้ กํ า หนดให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นตําแหน่งบังคับบัญชาของส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ ดังนั้น กรณี
สํานักหรือกองที่มิได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าว
ซึ่ งมิ ใช่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาซึ่ ง เป็ น ตํ า แหน่ งบั งคั บ บั ญ ชาของส่ ว นราชการในระดั บ สํ า นั กหรื อกองตามโครงสร้ า ง
การแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงไม่มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของข้าราชการพลเรือนตามระเบียบฯ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ
อย่ า งไรก็ ดี เนื่ องจากข้ อ ๘ วรรคสี่ ของระเบี ย บฯ ได้ กํ า หนดให้ ผู้ มีอํ า นาจพิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตการลา

-๒จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตการลา
แทนก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ ดังนั้น หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปอาจมอบอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาที่ตนมีอยู่ (เท่าที่ตนมีอํานาจอนุญาต
การลาอยู่ หรือน้อยกว่าก็ได้) ให้แก่ผู้อํานวยการสํานักหรือกองที่มิได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการแทนตนได้ โดยทําเป็นหนังสือตามนัยข้อ ๘ วรรคสี่ ของระเบียบฯ
คําถามข้อ ๔: ผู้อํานวยการสํานักหรือกองจะมอบอํานาจอนุญาตการลาให้แก่หัวหน้าฝ่ายหรือผู้อํานวยการส่วน
ซึ่งเป็นพนักงานสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ได้หรือไม่
คํ า ตอบ: เนื่ อ งจากระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้ บั งคั บ แก่
ข้าราชการรวม ๔ ประเภท ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ ๘ วรรคสี่ ได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาต
แทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ ซึ่งในหลักการของ
ระเบียบฯ การมอบหมายหรือมอบอํานาจดั งกล่ าว ผู้มีอํานาจพิ จารณาหรืออนุญาตการลาสมควรมอบให้แก่
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เป็นข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในบังคับของระเบียบฯ ด้วยกันเท่านั้น
คําถามข้อ ๕: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง
ซึ่ ง กํ า หนดให้ ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู ง านในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการยกเว้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต หัวหน้าส่วนราชการจะมอบหมาย
หรือมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ใน
ประเทศหรือต่างประเทศของข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้หรือไม่
คําตอบ: ได้ ทั้งนี้ ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคสี่
คําถามข้อ ๖: ในการเก็บสถิติวันลา จําเป็นจะต้องให้บุคลากรในฝ่ายการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการเท่านั้น
ใช่หรือไม่ หากจะให้บุคลากรในฝ่ายอื่น ๆ เช่น ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ดําเนินการได้หรือไม่
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดเกี่ยวกับ
ผู้ทําหน้าที่บันทึกหรือตรวจสอบสถิติวันลาของข้าราชการในสังกัดไว้อย่างแจ้งชัด และในทางปฏิบัติการเก็บ
รวบรวมสถิติการลาของข้าราชการอาจดําเนินการเป็นหลายระดับ เช่น ระดับกรม มีฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เป็น
หน่ ว ยตรวจสอบ และเก็ บ รวบรวมสถิ ติ การลาของข้ า ราชการในสั ง กั ด กรมทั้ ง หมด ระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มีฝ่ายบริหารของสํานักหรือกองเป็นหน่วยตรวจสอบ เก็บรวบรวมหลักฐานการลาของข้าราชการในสังกัดสํานัก
หรือกอง และจัดส่งสถิติการลาของข้าราชการในสังกัดสํานักหรือกองไปยังฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ระดับกรม เป็นต้น
กรณีจึงสมควรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกหรือตรวจสอบ
สถิติวันลาของข้าราชการในสังกัดส่วนราชการในแต่ละระดับตามความจําเป็นและความเหมาะสม
คําถามข้อ ๗: การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาวของส่วนราชการ เช่น โรงเรียนผู้บริหารระดับต่าง ๆ
หากผู้เข้ารับอบรมประสงค์จะลาป่วย ลากิจส่วนตัว หรือลาประเภทอื่น ระหว่างการฝึกอบรมนั้น จะต้องยื่น
ใบลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ใช่หรือไม่

-๓คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้นมิใช่เป็นกรณีที่ข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใด
ข้ า ราชการจึ ง ไม่ ส ามารถยื่ น ใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานที่ ไ ปช่ ว ยราชการตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง หากแต่เป็นกรณีที่ข้าราชการได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งการลาระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ จึงขึ้นอยู่กับระเบียบปฏิบัติของสถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว
คําถามข้อ ๘: ขอให้อธิบายเรื่องการนับวันลาแยกเป็น ๒ กรณี อีกครั้งหนึ่ง
คําตอบ: การนับวันลาตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจแยกออกได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑. การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา และอนุญาตให้ลาสําหรับการลา
ทุกประเภท จะต้องนับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการ อาทิ วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ วันหยุดราชการ
ประจําปี หรือวันหยุดชดเชย ที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย
๒. การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลา (หรือเก็บสถิติวันลา) หากเป็นการลาป่วย
ปกติธรรมดา ที่มิใช่การลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ให้นับ
เฉพาะวันทําการ โดยหักวันหยุดราชการที่มีอยู่ระหว่างนั้นออกเพื่อให้เหลืออยู่เฉพาะวันเปิดทําการที่จะต้อง
นําไปคํา นวณวันลา (หรือเก็ บสถิ ติวัน ลา) ส่ วนการลาประเภทอื่ น รวมทั้ งการลาป่ว ยตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การสงเคราะห์ข้า ราชการผู้ได้ รับอั นตรายหรือการป่ วยเจ็ บเพราะเหตุ ปฏิบั ติราชการนั้น ให้ นับต่ อเนื่ องกั น
โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย
คําถามข้อ ๙: การนับจํานวนวันลา จะต้องนับอย่างไร
กรณีที่ ๑ ลากิจส่วนตัววันที่ ๑ – ๕ นับเป็น ๑ ครั้ง ต่อมายกเลิกวันลาในวันที่ ๒ และวันที่ ๔
เหลือวันคือวันที่ ๑ วันที่ ๓ และวันที่ ๕ จะนับเป็นกี่ครั้ง
กรณีที่ ๒ ลากิจส่วนตัววัน ที่ ๑ – ๓ นับ ๑ ครั้ง ต่อมายกเลิกเช้ าวันที่ ๒ และบ่ายวันที่ ๓
เหลือวันที่ลา คือ วันที่ ๑ (เต็มวัน) วันที่ ๒ (บ่าย) และเช้าวันที่ ๓ (เช้า) จะนับเป็นการลากี่ครั้ง
คําตอบ: กรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ น่าจะต้องนับเป็นการลา ๓ ครั้ง ทั้งนี้ กรณีมีข้อสังเกตว่า ในทางปฏิบัติ
ทั้ง ๒ กรณี อาจมีปัญหาในการเสนอและการจัดส่งใบลาในแต่ละครั้งต่อผู้มีอํานาจอนุญาตการลาที่จะต้อง
พิจารณาประกอบด้วย
คําถามข้อ ๑๐: การลาตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ของปีงบประมาณหนึ่งจนถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ของปีงบประมาณ
ถัดไป ควรจะจัดส่งใบลา ๑ ครั้ง หรือจัดส่งใบลา ๒ ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ กล่าวคือ การนับ
วันลา จะนับในปีงบประมาณเดียว หรือนับทั้งสองปีงบประมาณ
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม
ได้กําหนดให้ การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่

-๔ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด
ให้ นํ า ใบลาเสนอขึ้ น ไปตามลํ า ดั บ จนถึ ง ผู้ มี อํ า นาจอนุ ญ าต ดั ง นั้ น หากเป็ น การเสนอใบลาป่ ว ยหรื อ
การลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน เช่น ขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ของปีงบประมาณนี้จนถึง
วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ของปี ง บประมาณถั ด ไป ให้ เ สนอใบลาป่ ว ย ๑ ใบ และให้ นั บ เป็ น การลาป่ ว ย ๑ ครั้ ง
ส่ ว นการเก็ บ สถิ ติ วั น ลาสํ า หรั บ วั น ลาป่ ว ย นั้ น ให้ แ ยกเก็ บ สถิ ติ วั น ลาของการลาป่ ว ยออกเป็ น ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ
คํา ถามข้ อ ๑๑: กรณีข้า ราชการลาป่ ว ยจํ า เป็ น (โรคมะเร็ ง) ครั้ งที่ ๑ รวม ๓๐ วั น ครั้งที่ ๒ รวม ๓๐ วั น
(ต่อเนื่องกัน) แล้ว มาปฏิบัติ งาน ๕ วั น ต่ อมาขอลาป่วยเพื่อรักษาตัว ด้วยโรคเดียวกันอี ก ๒๕ วัน จะถือว่ า
เป็นการลาป่วยที่มีระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น การลาป่วยครั้งที่ ๑ และการลาป่วยครั้งที่ ๒ เป็นการลาป่วยที่มีระยะเวลา
ต่อเนื่องกันตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม
ส่วนการลาป่วยครั้งที่ ๓ นั้น เนื่องจากมีวันปฏิบัติราชการคั่นอยู่ระหว่างนั้น ๕ วัน จึงไม่เป็นการลาป่วยที่มี
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน
คําถามข้อ ๑๒: นาง ก. ข้าราชการได้รับการบรรจุใหม่และอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ ได้รับอนุญาต
ให้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน ภายหลังจากการลาคลอดบุตรแล้ว ๒๕ วัน นาง ก. ได้รับหนังสือจากส่วนราชการ
ต้นสังกัดให้ไปเข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกัน ในหลักสูตรของการพัฒนาข้าราชการในระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติ ราชการ (กระบวนการที่ ๓) ตามที่สํา นักงาน ก.พ. กํ าหนด และโดยที่ ระเบี ยบสํา นักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคห้า ได้กําหนดให้ การลาของข้าราชการที่ถูกเรียก
กลับมาปฏิบัติราชการระหว่างลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ กรณีจึงมีปัญหาดังนี้
๑. กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการที่ข้าราชการถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา
หรือไม่
๒. การลาคลอดบุตรของนาง ก. จะสิ้นสุดลงก่อนครบกําหนด ๙๐ วัน หรือไม่
๓. หากการลาคลอดบุตรของนาง ก. ไม่สิ้นสุด การไปเข้า ร่วมสัมมนาดังกล่าวข้างต้นของ
นาง ก. จะถือเป็นการไปปฏิบัติราชการหรือไม่ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้ตามปกติหรือไม่
๔. ในกรณี ทํ า นองเดี ย วกั น ข้ า ราชการซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการลาคลอดบุ ต ร หากประสงค์
จะเดินทางไปศึกษาดูงานฯ เพื่อไม่ให้ตนเองเสียโอกาส สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให้
ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อ
ได้ แ ล้ ว ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาโดยเร็ ว โดยไม่ ต้ อ งมี ใ บรั บ รองของแพทย์ และวรรคสอง กํ า หนดให้
การลาคลอดบุ ต รจะลาในวั น ที่ คลอด ก่ อน หรื อหลั งวั น ที่ คลอดบุต รก็ ได้ แต่ เ มื่ อรวมวั น ลาแล้ ว ต้ องไม่ เ กิ น
๙๐ วัน กรณีตามปัญหา ๑ – ๔ โดยหลักการแล้ว ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ย่อมมี
ฐานะเป็นข้าราชการและมีสิทธิลาคลอดบุตรตามระเบียบฯ ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร ดังนั้น
การที่ข้าราชการได้รับหนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัดให้ไปเข้าร่วมสัมมนาร่วมกัน ในหลักสูตรของการพัฒนา

-๕ข้าราชการในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ (กระบวนการที่ ๓) ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หรือกรณีอื่น
ใดในลักษณะทํานองเดียวกันหากข้าราชการผู้นั้นได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวระหว่างการลาคลอดบุตร
ซึ่งถือได้ว่ าข้า ราชการผู้นั้น ไม่ป ระสงค์จ ะใช้ สิทธิ ลาคลอดบุตรที่เหลืออยู่ต่อไปอี ก ย่ อมจะส่งผลทํ าให้ วันลา
คลอดบุตรตามสิทธิที่เหลืออยู่เดิมนั้นสิ้นสุดลง และวันเดินทางไปราชการเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ได้เดินทางไป
ราชการ
คําถามข้อ ๑๓: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกวันลาไว้ไม่ชัดเจน ข้าราชการจะขอยกเลิกวันลาภายหลังจากที่มาปฏิบัติ
ราชการแล้วได้หรือไม่
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด กําหนดให้
ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อ
ผู้บั งคั บบั ญชาตามลํ าดั บจนถึงผู้มีอํา นาจอนุ ญาตให้ล า และให้ ถือว่ าการลาเป็ น อัน สิ้น สุด ก่อนวัน มาปฏิ บั ติ
ราชการ ซึ่งในหลักการของระเบียบฯ หากข้าราชการประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ข้าราชการ
ผู้นั้นจะต้องยื่นแบบใบขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาและได้รับ
อนุญาตการยกเลิกวันลาก่อนวันที่ขอยกเลิกวันลา หรือในวันที่ขอยกเลิกวันลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ลงก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
คําถามข้อ ๑๔: ส่วนราชการใช้ระบบ SCAN ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้ า ราชการในสั งกั ด จึ งมิ ได้ ใช้ แบบบั ญ ชี ล งเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการตามตั ว อย่ า งบั ญ ชี ล งเวลา
การปฏิบัติราชการท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีดังกล่าว
ส่วนราชการจะต้องใช้บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการอย่างไร เพื่อใช้ในการตรวจสอบวันและเวลาทํางานของ
ข้าราชการแต่ละคน
คํ า ตอบ: ระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๑๑ วรรคหนึ่ ง
ได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตาม
ตั ว อย่ า งท้ า ยระเบี ย บนี้ หรื อ จะใช้ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก เวลาการปฏิ บั ติ ร าชการแทนก็ ไ ด้ กรณี ที่ ส่ ว นราชการ
นําเทคโนโลยีในระบบ SCAN ลายนิ้วมือมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติแทนการจัดทําบัญชีลงเวลา
การปฏิ บั ติ ร าชการ นั้ น ย่ อมสามารถกระทํ าได้ ต ามนั ย ระเบี ย บฯ ข้ อ ๑๑ วรรคหนึ่ ง ทั้ งนี้ ระบบ SCAN
ลายนิ้ ว มื อ ดั ง กล่ า ว สมควรจะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การมาปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการในสั ง กั ด
ที่สอดคล้องกับบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการตามตัวอย่างท้ายระเบียบฯ ด้วย
คําถามข้อ ๑๕: กรมแห่งหนึ่งนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน (SCAN) ลายนิ้วมื อ มาใช้ในการ
ลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด หากข้าราชการรายหนึ่งมาปฏิบัติราชการจริง แต่ลืมลงเวลา
ปฏิบัติราชการ โดยการสแกน (SCAN) ลายนิ้วมือดังกล่าว กรมจะสามารถยกเว้นการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดวิธีปฏิบัติในเรื่อง
ของการลื มลงเวลามาปฏิ บั ติ ราชการไว้ แต่ อย่ างใด กรณี จึงสมควรต้ องนํ า หลั กทั่ วไปในการปฏิ บั ติ ราชการ

-๖มาประกอบการพิจารณา หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการรายดังกล่าวได้มาปฏิบัติราชการในวันนั้นจริง
โดยมี ห ลั กฐานเกี่ ย วกั บ การมาปฏิ บั ติ ร าชการดั งกล่ า วตรวจสอบได้ ก็ ส มควรต้ องจั ด ทํ า บั น ทึ กรายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตจดแจ้งการลืมลงเวลาการมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวแทนการสแกนลายนิ้วมือ
คําถามข้อ ๑๖: ข้าราชการประเภทใด ระดับใด ที่ไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการ
คําตอบ: โดยปกติข้าราชการทุกระดับควรลงเวลามาปฏิบัติราชการ แต่อย่างไรก็ดี การที่ข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใด
มิได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ก็มิใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดว่ามิได้มาปฏิบัติราชการ เช่น ตอนเช้าออกจากบ้าน
เพื่อไปประชุมหรือติดต่อราชการที่อื่นก่อน จึงมิได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ในกรณีเช่นนี้ จะถือว่ามิได้มา
ปฏิ บัติ ราชการมิได้ ดั งนั้ น เพื่อให้ เกิ ดความเหมาะสมในการปฏิบั ติร าชการของข้า ราชการที่มีการปฏิบั ติ
ราชการในลักษณะพิเศษ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑
วรรคสอง จึงได้กําหนดให้ในกรณีจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะ
พิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการ
ได้ด้วย กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาอาจผ่อนผันให้ข้าราชการบางตําแหน่งหรือบางระดับ ไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งการผ่อนผันให้ข้าราชการตําแหน่งใดหรือตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการดังกล่าว
ก็สุดแล้วแต่ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ที่จะพิจารณา
คําถามข้ อ ๑๗: การให้ผู้อื่นลงชื่อมาปฏิบั ติร าชการแทน ถื อเป็ นความผิด หรือไม่ ถ้า ผิด จะถือเป็น กรณี
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบธรรมเนียมของทางราชการ และเป็นความผิดทางวินัย
คํ า ตอบ: กรณี ดั งกล่ า วข้ า งต้ น อาจเข้ า ข่ า ยการปลอมแปลงเอกสารหรื อการจั ด ทํ า เอกสารอั น เป็ น เท็ จ
ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญาได้
คํา ถามข้ อ ๑๘: การพิมพ์ ร ายชื่ อบุ คลากรลงไว้ ในบั ญ ชี ล งเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการไว้ล่ ว งหน้ า เพื่ ออํ า นวย
ความสะดวกแก่บุคลากร สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: ตามตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดหมายเหตุเกี่ยวกับรายละเอียดในช่อง ชื่อ – ชื่อสกุล (ตัวบรรจง)
ไว้ว่า ชื่อ ชื่อสกุล จะพิมพ์หรือให้ผู้ลงชื่อเป็นผู้เขียนด้วยตัวบรรจงก็ได้ ดังนั้น การพิมพ์รายชื่อบุคลากรลงไว้ใน
บัญ ชีล งเวลาการปฏิบั ติร าชการไว้ล่ ว งหน้า จึ งอยู่ในข่า ยที่เ ป็น การดํา เนิน การตามหมายเหตุ ที่กํา หนดไว้ ใน
ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท้ายระเบียบฯ อนึ่ง กรณีมีข้อสังเกตบางประการ
เกี่ ย วกั บ การควบคุ มเวลามาปฏิ บัติ ของข้ า ราชการที่ พิมพ์ ชื่ อ ชื่ อสกุล ระบุ ในบัญ ชี ดังกล่ าวไว้ ล่ว งหน้า แล้ ว
ในแต่ละวันว่า ซึ่งสมควรต้องอนุญาตให้เฉพาะข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการตรงตามกําหนดรอบเวลาทํางาน
เท่านั้นลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการได้ (แยกเล่มปกติ กับเล่มสาย)
คําถามข้อ ๑๙: ข้าราชการขอลาป่วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุกระดูกขาหัก และได้รับอนุญาตการลาป่วยแล้ว
๑๒๐ วัน โดยมีอธิบดีเป็นผู้อนุญาตการลาดังกล่าว ต่อมาแพทย์ผู้ทําการรักษามีความเห็นให้ข้าราชการรายนี้
ลาป่วยต่อไปอีก ๓๐ วัน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาป่วยในครั้งนี้

-๗คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม
ได้กําหนดให้การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่
ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด
ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการรายนี้
จะขอลาป่วยซึ่งมีระยะเวลาการลาป่ว ยต่อเนื่ องกัน โดยลาครั้งแรก ๑๒๐ วัน ย่อมอยู่ในอํ านาจอธิบดีที่จ ะ
พิจารณาอนุญาตการลา และลาครั้งหลังเพิ่มเติมอีก ๓๐ วัน รวมทั้งสิ้น (ครั้งแรก บวก ครั้งหลัง) เป็น ๑๕๐ วัน
(ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง) ย่อมอยู่ในอํานาจปลัดกระทรวงที่จะพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าวตามนัย
ระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสาม ประกอบตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ
คําถามข้อ ๒๐: กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเรียกตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลากลับมาปฏิบัติราชการระหว่าง
การลา ผู้ ใ ดจะเป็ น ผู้ จ่ า ยค่ า เดิ น ทางกลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการ เนื่ อ งจากบางกรณี เ ป็ น การลาที่ มี ร ะยะเวลา
การลายาว และมีการจัดโปรแกรมการเดินทางไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พัก (ยินดี
จะกลับมาปฏิบัติราชการตามคําสั่ง)
คําตอบ: โดยที่ ระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี ว่า ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสี่
ได้กําหนดให้ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ ซึ่งระเบียบฯ มีเจตนารมณ์
มุ่งหมายให้งานราชการถือเป็นเรื่องที่สําคัญ สําหรับการลา ๓ ประเภท ได้แก่ ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลาที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง มีระยะเวลาไม่มากนัก และไม่มีข้อยุ่งยากในการกลับมาปฏิบัติราชการโดยไม่ชักช้า หากมีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวข้าราชการผู้ลาให้มาปฏิบัติราชการระหว่า ง
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 หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ ก็ได้ ทั้งนี้
ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภั ย รัด กุม สามารถตรวจสอบตั วบุคคล และ
เก็ บ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การลาเป็ น หลั กฐานในราชการได้ ดั งนั้ น เมื่ อส่ ว นราชการได้ นํ า ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์
มาประยุ กต์ ใช้ ในการลาของข้า ราชการรวม ๓ ประเภท ซึ่งระบบอิเ ล็กทรอนิ กส์ ดังกล่ าวจะต้องเป็น ระบบ
ที่ปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้อยู่แล้ว
กรณีจึงไม่จําเป็นต้องพิมพ์ (Print) ใบลาออกมาเป็นเอกสารกระดาษเก็บไว้เป็นหลักฐานในราชการอีก
คําถามข้อ ๒๒: ส่วนราชการจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “แบบใบลา” เป็นอย่างอื่นได้หรือไม่
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง

-๘กําหนดให้ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความ
ไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ดั งนั้ น ในหลั กการของระเบี ย บฯ โดยปกติ การลาของข้ า ราชการจะต้ องใช้ ใบลาตามแบบท้ า ยระเบี ย บฯ
โดยระเบี ยบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการลาแต่ล ะประเภทของข้าราชการได้ ดําเนินไป
โดยเรียบร้อย มีแบบใบลาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นหลักฐานควบคุมสถิติจํานวนวันลาว่า ข้าราชการได้
มีการใช้สิทธิการลาประเภทใดไปแล้วเพียงใด จะมีผลกระทบไปถึงการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น
การพิจารณาความดีความชอบประจําปี การพิจารณาจ่ายเงินเดือนระหว่างลา เป็นต้น ส่วนราชการจึงไม่อาจ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “แบบใบลา” เป็นอย่างอื่นได้
คําถามข้อ ๒๓: กรณีที่ข้าราชการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ หากหัวหน้า
ส่ว นราชการขึ้น ตรง หรื อหัว หน้า ส่ วนราชการ แล้ ว แต่ กรณี พิจ ารณาเห็ น ว่า กรณี ไม่ เ ป็น พฤติ การณ์ พิเ ศษ
ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ วรรคสาม กําหนดให้
ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว ในกรณีเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลากิจส่วนตัวได้หรือไม่ หรือว่าเป็นกรณีที่ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้
ลากิจส่วนตัวโดยอัตโนมัติ
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว เมื่อข้าราชการได้รายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มา
ปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
แล้วแต่กรณี ทันทีในวั นแรกที่มาปฏิบัติราชการ หากหัวหน้าส่วนราชการขึ้ นตรง หรื อหัวหน้าส่ วนราชการ
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ก็ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้น
ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัวโดยอัตโนมัติตามรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น และข้อสั่งการของหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี
คําถามข้อ ๒๔: การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จะได้รับสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ ได้กําหนดให้ การให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ จะได้รับสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่นั้น ย่อมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ พระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และขณะนี้
อยู่ ระหว่า งกระทรวงการคลั งพิจ ารณาแก้ ไขเพิ่ มเติ มพระราชกฤษฎี กาดั งกล่า ว เพื่ อที่ จะให้ได้ รับ เงิ น เดื อน
ระหว่างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๕)
คําถามข้อ ๒๕: เดิมการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๒๒ ได้ กํ า หนดให้ ล าได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๕๐ วั น ทํ า การ โดยไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นระหว่ า งลา แต่ ปั จ จุ บั น

-๙ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๑๖ มิ ไ ด้ ร ะบุ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไว้ กรณีดังกล่าวจะถือได้หรือไม่ว่า การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรสามารถลาได้
โดยมีสิ ทธิได้รั บเงิ นเดือนระหว่ างลาใช่หรื อไม่ รวมทั้งการลาติด ตามคู่ส มรส สามารถลาได้โ ดยมีสิทธิได้รั บ
เงินเดือนระหว่างการลาใช่หรือไม่
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ กําหนดให้
การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และโดยที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๒๖: พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องถูกยกเลิกไปทั้งฉบับหรือไม่ หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะการลาไป
ช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเท่านั้น และในระหว่างที่ยังมิได้แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างไร
คําตอบ: เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ ไขเพิ่มเติม อยู่ ในความรั บ ผิด ชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้ โปรดสอบถามไปยั ง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป
คํา ถามข้อ ๒๗: ในทางปฏิ บั ติ การไปพบแพทย์ห รื อเจ็บ ป่ ว ยเล็ ก ๆ น้ อย ๆ เป็ น ครั้งคราว ผู้ ล าจะใช้ สิ ทธิ
ลาพักผ่อนทุกครั้ง เนื่องจากไม่ประสงค์ให้มีประวัติการลาป่วยหรือลากิจส่วนตัว กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็น
การปฏิ บั ติ ผิ ด ระเบี ย บหรื อไม่ เนื่ องจากเห็ น ว่ า ถื อเป็ น การเสี ย สละ (คิ ด เองแต่ น่ า จะผิ ด ) อี ก ทั้ งหน่ ว ยงาน
มี บุ ค ลากรถื อ ปฏิ บั ติ ใ นทํ า นองเดี ย วกั น นี้ เ ป็ น จํ า นวนมาก หากจะให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งพิ จ ารณาลงไป
ในรายละเอียดของมูลเหตุและวัตถุประสงค์ของผู้ลา อาจจะเป็นการยุ่งยากต่อการพิจารณาเป็นอย่างมาก
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ (๑) – (๑๑)
ได้กําหนดให้การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาไปช่วยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตร ฯลฯ ซึ่งในหลักการของระเบียบ ข้าราชการจะต้องใช้สิทธิลาหยุดราชการเพราะเหตุซึ่งจําแนกไว้
ตามประเภทของการลาที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ข้าราชการผู้ลาจะต้องใช้สิทธิการลา
ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มูลเหตุแห่งการลา และประเภทของการลานั้น ๆ ด้วย จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ชอบ
ด้วยระเบียบ สําหรับการใช้สิทธิลาพักผ่อนนั้น โดยที่ระเบียบฯ มีเจตนารมณ์เปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถ
ใช้สิ ทธิ ลาพั กผ่ อนดั งกล่าวได้ อย่ างกว้า งมากกว่าสิ ทธิ การลาประเภทอื่ น ๆ และเป็น ดุล พินิจ ของผู้มีอํา นาจ
พิจ ารณาหรื ออนุญ าตการลาที่ จะพิ จ ารณาอนุ ญาตโดยไม่ ให้ เสี ย หายแก่ ร าชการตามนั ย ระเบี ย บฯ ข้ อ ๒๗
แต่ทั้งนี้ การใช้สิทธิการลาพักผ่อนดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตด้วย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไป
พบแพทย์ดังกล่าวเป็นการไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาอาการเจ็บป่วยในวันนั้น เช่น การฉีดเคมีบําบัด หรือ
การเข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น ก็สมควรจะต้องลาป่วยในวันที่ไปทําการรักษาอาการเจ็บป่วย เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงดังกล่าว ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อ ๑๗ (๑)

- ๑๐ คําถามข้อ ๒๘: กรณีที่ข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานาน
จะสามารถลาป่วยได้นานที่สุดเท่าใด และการนับวันลาป่วยนั้นให้นับรวมวันหยุดราชการด้วยหรือไม่อย่างไร
และหากมีความจําเป็นที่จะต้องลาป่วยเกินกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ จะต้องดําเนินการอย่างไร
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวน
วันลาป่วยในแต่ละปีงบประมาณของข้าราชการไว้แต่อย่างใด กรณีจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ป่วย
จริงหรือไม่ หากได้ความว่าป่วยจริง ก็ย่อมมีสิทธิขอลาป่วยเพื่อรักษาตัวจนกว่าจะหายป่วย ส่วนการนับวัน
ลาป่วยนั้น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และวรรคสาม
คําถามข้อ ๒๙: กรณีที่ข้าราชการมีอาการเจ็บป่วยจริง แต่ไม่จัดส่งใบลาป่วย จะถือว่าเป็นการขาดราชการ
หรื อไม่ และการขาดราชการติ ด ต่ อกั น หลายวั น ถื อว่ า มี ความผิ ด อย่ า งไร และส่ ว นราชการจะมี มาตรการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ (การขาดราชการ) อย่างไรบ้าง
คําตอบ: กรณีข้าราชการได้เจ็บป่วยจริง แต่ลืมจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ต่อมาจึงได้ยื่นใบลาป่วย
ในภายหลัง ในกรณีเช่นนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ลาได้ป่วยจริง ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมจะต้องใช้ดุลพินิจในการ
พิ จ ารณาอนุ ญ าตการลาป่ ว ยดั งกล่ า ว แต่ ใ นส่ ว นของการจั ด ส่ งใบลาล่ า ช้ า นั้ น เป็ น เรื่ อ งของการไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามระเบียบฯ สมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
คําถามข้ อ ๓๐: กรณีที่ข้าราชการไปเข้ ารับการผ่าตัดบริจาคไตให้แก่ญ าติของตน จะถื อเป็นการลาป่ว ย
ได้หรือไม่
คํ า ตอบ: ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๑๘ กํ า หนดว่ า
“ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ...” กรณีข้าราชการเข้ารับการผ่าตัดเพื่อบริจาคไตให้แก่ญาติ
ของตน แม้ว่ าข้ าราชการผู้ ลาจะมิได้ มีความประสงค์ ขอลาป่ วยเพื่อรักษาตั วก็ ตาม แต่เ นื่ องจากการเข้า รั บ
การผ่ า ตั ดไตจํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย กระบวนการทางการแพทย์ เ พื่ อ รั ก ษาชี วิ ต ของผู้ บ ริ จ าคไตในขณะที่ ทํ า การ
ผ่าตัดด้วย กรณีจึงน่าจะต้องใช้สิทธิลาป่วยในวันที่ทําการผ่าตัดด้วยเพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้
สิทธิการลาประเภทอื่น
คําถามข้อ ๓๑: หากส่วนราชการจะออกประกาศเพื่อใช้บังคับเป็นการภายใน โดยอาจจะกําหนดให้การลาป่วย
ของข้าราชการในสังกั ดตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองของแพทย์ ได้หรือไม่ ถ้ าหากได้ ส่วนราชการ
จะต้องจัดทําเป็นประกาศหรือจัดทําเป็นเพียงแนวปฏิบัติของส่วนราชการ
คําตอบ: การที่จะพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาป่วยหรือไม่นั้น ย่อมอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาต
การลาตามตารางท้ายระเบียบฯ ที่จะพิจารณา ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ ซึ่งโดยหลักการแล้ว ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาสมควรจะต้องพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์
ที่ ร ะเบี ย บนี้ กํ า หนด และมู ล เหตุ แ ห่ ง การลาหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ ล า รวมทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ผู้ มี อํ า นาจ
จะต้องนํามาพิจารณาให้ปรากฏตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ด้วย ดังนั้น หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลา
เห็นสมควรกําหนดเป็นหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตการลาป่วยของข้าราชการว่า การลาป่วยของ
ข้าราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณา ซึ่งถือเป็น
การวางกรอบการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตการลาของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาที่มีลักษณะแน่นอนตายตัว

- ๑๑ หากไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ ย่อมสามารถกระทําได้โดยถือเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลา โดยอาจจัดทําเป็นรูปแบบของคําสั่งหรือประกาศให้ทราบทั่วกันก็ได้
คําถามข้อ ๓๒: กรณีที่ข้าราชการหยุด ราชการตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป โดยไม่ได้ยื่นใบลาป่วยไว้ก่อน การยื่ น
ใบลาป่วยในภายหลังจะต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าวหรือไม่
คํ า ตอบ: ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๑๘ วรรคสี่
กําหนดให้ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์
ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ ดังนั้น การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลา
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาที่จะสั่งให้มีใบรับรองของ
แพทย์ประกอบการลาหรือไม่ก็ได้
คําถามข้อ ๓๓: กรณีข้าราชการชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิง หญิงจึงมิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของข้าราชการชาย แต่ถ้าหากข้าราชการชายจดทะเบียนรับรองบุตรที่เกิดกับหญิงดังกล่าว จะสามารถใช้สิทธิ
ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้หรือไม่
คําตอบ: ไม่ได้
คําถามข้อ ๓๔: กรณีข้าราชการชายมิได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา ข้าราชการชายจะสามารถลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรได้หรือไม่
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง
ได้กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
คลอดบุตร ดังนั้น ข้าราชการที่จะใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๐
ภริยาที่คลอดบุตรของข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย)
เท่านั้น
คําถามข้อ ๓๕: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง
กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ จนถึ งผู้ มีอํา นาจอนุ ญ าตก่ อ นหรื อในวั น ที่ ล าภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่
คลอดบุต ร และให้มีสิ ทธิล าไปช่ว ยเหลื อภริย าที่ คลอดบุ ตรครั้ งหนึ่ งติด ต่ อกัน ได้ ไม่เ กิ น ๑๕ วัน ทํ า การ นั้ น
หมายความว่ า การที่ ภ ริ ย าคลอดบุ ต ร ๑ ครั้ ง ข้ า ราชการจะลาไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่ ค ลอดบุ ต รกี่ ครั้ ง ก็ ไ ด้
แต่ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หรือลาได้ครั้งเดียวไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว ข้าราชการมีสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่ง (การลา ๑ ครั้ง
ต่อการที่ภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง) ติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) รวม ๑๕ วันทําการ
คําถามข้อ ๓๖: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง
กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง

- ๑๒ ใบลาต่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ จนถึ งผู้ มีอํา นาจอนุ ญ าตก่ อ นหรื อในวั น ที่ ล าภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่
คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นั้น คําว่า
“ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ” ในที่นี้ หมายความว่าอย่างไร กล่าวคือ ลาได้หลายครั้งหรือไม่
ภายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ค ลอดบุ ต ร โดยแต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ งไม่ เ กิ น ๑๕ วั น ทํ า การ เช่ น ลาครั้ ง ที่ ๑
(๕ วันทําการ) ครั้งที่ ๒ (๕ วันทําการ) ครั้งที่ ๓ (๕ วันทําการ) เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หรือจะ
ลาได้หลายครั้งหรือไม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เช่น
ลาครั้ งที่ ๑ (๑๒ วั น ทํ า การ) ครั้ ง ที่ ๒ (๑๐ วั น ทํ า การ) ใช่ ห รื อ ไม่ หรื อจะลาได้ ค รั้ ง เดี ย วภายใน ๙๐ วั น
แต่จะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว ข้าราชการมีสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่ง (การลา ๑ ครั้ง ต่อ
การที่ภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง) ติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) รวม ๑๕ วันทําการ และให้ใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรดังกล่าวภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร
คําถามข้อ ๓๗: ขอทราบความหมายของคําว่า “ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย” หากข้าราชการชายมิได้จด
ทะเบียนสมรส จะต้องมีชื่อข้าราชการดังกล่าวเป็นบิดาในใบสูติบัตรของบุตรที่เกิดกับภริยาที่ยังมิได้จดทะเบียน
สมรสนั้นใช่หรือไม่ และการใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายหลังการคลอดบุตรเกิน ๙๐ วัน
จะสามารถลาได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: ๑. เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนด
บทนิยามคําว่า “ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย” ไว้ แต่โดยที่ระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าว หมายความถึง ภริยาที่ได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น
กรณีที่ข้าราชการชายมิได้จดทะเบียนสมรสกับภริยาที่คลอดบุตร แม้ว่าจะมีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตรของบุตรที่เกิด
จากภริยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสนั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการชายจึงไม่มีสิทธิ
ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐
๒. ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๒๐ วรรคหนึ่ ง
กํา หนดให้ ข้า ราชการซึ่งประสงค์จ ะลาไปช่ วยเหลือภริย าโดยชอบด้ ว ยกฎหมายที่ คลอดบุต ร ให้ เ สนอหรื อ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
คลอดบุตร ซึ่งในหลักการของระเบียบฯ การใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรดังกล่าว ข้าราชการ
จะต้องใช้สิทธิลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ดังนั้น ข้าราชการจะใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตรภายหลังจากการที่ภริยาคลอดบุตรแล้วเกิน ๙๐ วัน ไม่ได้
คําถามข้อ ๓๘: กรณีที่ข้าราชการได้ จดทะเบี ยนสมรสซ้อน โดยยังไม่ได้มีการร้ องขอให้ เป็นการสมรสซ้อน
เป็ น โมฆี ย ะ ภริ ย าทั้ งสองคนตั้ ง ครรภ์ ใกล้ เ คี ย งกั น ข้ า ราชการได้ ใช้ สิ ทธิ ล าไปช่ ว ยเหลื อภริ ย าที่ คลอดบุ ต ร
ในช่วงที่ภริยาที่จดทะเบียนคนแรกคลอด (เดือน ก.พ.) และจะขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรในช่วงที่
ภริยาที่จดทะเบียนสมรสซ้อนคลอด (เดือน พ.ค.) ได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: กรณีไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โดยปกติข้าราชการมีเรื่องวินัยของข้าราชการควบคุมความประพฤติ
ไว้อย่างดีระดับหนึ่งอยู่แล้ว ประกอบกับการจดทะเบียนสมรสซ้อนดังกล่าว ข้าราชการอาจจะเข้าข่ายการแจ้ง
ความเท็ จ ต่ อ เจ้ า พนั กงาน อั น เป็ น ความผิ ด ทางอาญาได้ ส่ ว นการที่ จ ะลาไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่ ค ลอดบุ ต ร
ได้หรือไม่นั้น ในชั้นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้คําปรึกษาในเรื่องนี้

- ๑๓ คําถามข้อ ๓๙: ข้าราชการชายที่มีภริยาซึ่งสมรสกันตามกฎหมายอิสลามจะสามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรได้หรือไม่
คําตอบ: ข้าราชการชายจะต้องจดทะเบียนสมรสกับภริยาตามประมวลกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์
จึงจะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้
คําถามข้อ ๔๐: ข้าราชการชายที่มีภริยาซึ่งสมรสตามหลักกฎหมายอิสลาม (สามีมีภรรยาได้ ๔ คน) จะสามารถ
ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้ทุกคนหรือไม่
คําตอบ: ข้าราชการชายมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้เฉพาะกรณีที่ข้าราชการชายได้จดทะเบียน
สมรสกับภริยาที่คลอดบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น
คําถามข้อ ๔๑: กรณีที่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการชายได้คลอดบุตร และบุตรที่คลอดออกมา
รอดชีวิต แต่ภริยาดังกล่าวได้เสียชีวิตเมื่อคลอดบุตรแล้ว ข้าราชการชายผู้เป็นสามีจะใช้สิทธิการลาประเภทใด
ได้บ้าง
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น หากภริยาที่คลอดบุตรเสียชีวิตลง ย่อมจะทําให้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตรสิ้นสุดลง ข้าราชการชายจะมีสิทธิลากิจส่วนตัว หรือสิทธิลาพักผ่อน แล้วแต่กรณี ต่อไปอีกเท่านั้น
คําถามข้อ ๔๒: การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ ๑๕ วันทําการ ขอทราบว่า
หากจะแบ่งระยะเวลาการลาดังกล่าวออกเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๕ วันทําการ จะได้หรือไม่
คําตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน)
ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
คําถามข้อ ๔๓: กรณีที่ข้าราชการได้ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแล้ว ต่อมาได้หย่าขาดกับภริยา
ที่ ค ลอดบุ ต ร (คนเดิ ม ) แล้ ว จดทะเบี ย นสมรสใหม่ และภริ ย า (คนใหม่ ) ได้ ค ลอดบุ ต รในเวลาไล่ เ ลี่ ย กั น
ข้าราชการรายนี้จะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรอีกครั้งหรือไม่
คําตอบ:
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคแรก
ได้กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน
ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการจะได้หย่าขาดกับภริยาที่คลอดบุต ร
(คนเดิม) และจดทะเบียนสมรสใหม่กับภริยาที่คลอดบุตร (คนใหม่) ข้าราชการย่อมมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมาย (คนใหม่) ที่ คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิ น ๑๕ วันทําการ ตามนัยระเบียบฯ
ข้อ ๒๐
คําถามข้อ ๔๔: กรณีที่ข้าราชการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
หากกลับมาปฏิบัติราชการ ๑ วัน ในช่วงระหว่างการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแล้ว ข้าราชการผู้นั้น
จะขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรต่อไปอีกจนครบ ๑๕ วันทําการ ได้หรือไม่
คําตอบ: ไม่ได้

- ๑๔ คําถามข้อ ๔๕: หากข้าราชการได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรจนครบ
กําหนดระยะเวลา ๑๕๐ วันทําการ (โดยไม่ได้รับเงินเดือน) แล้ว จะสามารถขอลากิจส่วนตัวอีก ๔๕ วันทําการ
(โดยได้รับเงินเดือน) ได้หรือไม่
คํ า ตอบ: ระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๒๑ วรรคหนึ่ ง
กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ผู้มีอํานาจอนุญาต ซึ่งระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ “กิจส่วนตัว” อันเป็นมูลเหตุที่จะขออนุญาตการลา
กิจส่วนตัวได้นั้น ควรเป็นกิจธุระที่มีลักษณะส่วนตัวและมีความจําเป็นอย่างแท้จริง เช่น ลาไปเพื่อพาบิดา
ไปพบแพทย์ หรือลาไปเพื่อจัดการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เป็นต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการ
รายนี้ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรจนครบกําหนดระยะเวลาการลาแล้ว
โดยหลักการแล้ว ข้าราชการรายดังกล่าวจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการตามตําแหน่งหน้าที่ในวันทํางานถัดไป
แต่หากข้าราชการผู้นั้นมีความประสงค์จะขอลากิจส่วนตัวต่อไปอีก ๔๕ วันทําการตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๑
ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาที่จะพิจารณาอนุญาตการลาหรือไม่ก็ได้
ตามที่เห็นสมควร ส่วนการที่จะได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่อย่างไร นั้น ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกา
เกี่ ย วกับ การจ่ า ยเงิ น เดือน เงิ น ปี บํ า เหน็ จ บํา นาญ และเงิ น อื่ นในลั กษณะเดี ย วกัน กํ าหนด ซึ่ งในปั จ จุ บั น
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๔๖: กรณีที่ข้าราชการใช้สิทธิการลาคลอดบุตร ๙๐ วัน และใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน ในการคํานวณเงินเดือนระหว่าง
การลา สําหรับการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร 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 ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น
การคํานวณเงินเดือนระหว่ างการลาสําหรับการลากิ จส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุต ร
จึงต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป
คํ า ถามข้ อ ๔๗: ข้ า ราชการรายหนึ่ ง ได้ ค ลอดบุ ต รเมื่ อ วั น ที่ ๑ มี น าคม ๒๕๕๕ ข้ า ราชการผู้ นี้ จ ะต้ อ งขอ
ลาคลอดบุ ต ร โดยเริ่ ม ลาก่ อ นวั น ที่ ค ลอด ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ หรื อเริ่ มลาหลั ง วั น ที่ ค ลอด
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๕๕ และเมื่ อ รวมวั น ลาแล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น ๙๐ วั น ใช่ ห รื อ ไม่ หากใช่ กรณี
ลาหลังวันที่คลอด ในวันที่ ๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จะต้องใช้สิทธิการลาประเภทใด

- ๑๕ คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคสอง กําหนดให้
การลาคลอดบุ ต รจะลาในวั น ที่ คลอด ก่ อน หรื อหลั งวั น ที่ คลอดบุต รก็ ได้ แต่ เ มื่ อรวมวั น ลาแล้ ว ต้ องไม่ เ กิ น
๙๐ วัน ซึ่งระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ผู้ลาได้เตรียมตัวก่อนการคลอดบุตร (ประมาณ ๒ สัปดาห์ก่อน
วันที่คลอดบุตร) ได้พักฟื้นร่างกายภายหลังการคลอด และได้เลี้ยงดูบุตรด้วยน้ํานมของมารดา กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ เมื่อรวมระยะเวลาการลาคลอดบุตรก่อนกําหนดคลอด ๒ สัปดาห์ และพักฟื้นหลังคลอดบุตรแล้ว จะต้อง
ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร ดังนั้น ข้าราชการรายนี้ย่อมสามารถลาในวันก่อนวันที่คลอดบุตร คือ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลาในวันที่คลอดบุตร คือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือลาในวันหลังวันที่คลอดบุตร
คือวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ก็ได้ แต่เมื่อนับรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร
คําถามข้อ ๔๘: การลาพักผ่อนคาบเกี่ยวกับการลาคลอดบุตร เช่น ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มกราคม
และขอลาคลอดบุ ต รตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๑ มกราคม ไว้ (เนื่ อ งจากแพทย์ นั ด ผ่ า คลอด) แต่ เ มื่ อ ลาผั ก ผ่ อ นมา
จนถึ งวั น ที่ ๕ มกราคม ได้ คลอดบุ ต รในวัน นั้ น กรณีมีปั ญ หาว่ า สิ ทธิ การลาพั กผ่ อนจะสิ้ น สุ ด ลงในวั น ที่ ๕
มกราคม หรื อ ไม่ และจะต้ อ งนั บ วั น ลาคลอดบุ ต รตั้ ง แต่ วั น ที่ ๕ มกราคม ใช่ ห รื อ ไม่ หรื อ จะสามารถ
ลาพั ก ผ่ อ นได้ จ นถึ ง วั น ที่ ๑๐ มกราคม และลาคลอดบุ ต รตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๑ มกราคม ตามที่ ไ ด้ ข ออนุ ญ าต
การลาไว้เดิม
คํ า ตอบ: ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๑๙ วรรคสี่
ได้กําหนดให้การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น
ให้ ถื อ ว่ า การลาประเภทนั้ น สิ้ น สุ ด ลง และให้ นั บ เป็ น การลาคลอดบุ ต รตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม วั น ลาคลอดบุ ต ร
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการรายนี้ได้คลอดบุตรในวันที่ ๕ มกราคม ซึ่งอยู่ในช่วงการลาพักผ่อนที่ยัง
ไม่ ครบกํ า หนด เป็ น ผลทํ า ให้ มี การลาคลอดบุ ตรคาบเกี่ ยวกั บการลาพั กผ่ อนซึ่ งยั งไม่ ครบกํ าหนดวั นลาของ
การลาพั กผ่อน การลาพั กผ่ อนดั งกล่ าวจึ งต้ องสิ้ นสุด ลง และให้ นับ เป็น การลาคลอดบุต รตั้งแต่ วันเริ่มวั นลา
คลอดบุตร คือ วันที่ ๕ มกราคม ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๙ วรรคสี่
คํ า ถามข้ อ ๔๙: กรณี ที่ข้า ราชการหญิ ง ได้ ใช้ สิ ทธิ ล าคลอดบุ ต รรวม ๙๐ วั น แล้ ว ต่ อมาหากบุ ต รเสี ย ชี วิ ต
ในระหว่างการลาคลอดบุตรนั้น ข้าราชการรายนี้จะสามารถใช้สิทธิลาคลอดบุตรต่อไปได้อีกหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ มิได้มีข้อกําหนด
เกี่ ยวกั บเงื่ อนไขการสิ้ นสุ ดของการลาคลอดบุ ตรไว้ ดั งนั้ น แม้ ว่ าเด็ กที่ คลอดออกมาจะเสี ยชี วิ ตในภายหลั ง
ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิของการลาคลอดบุตรที่มีอยู่ของข้าราชการรายนี้ หากข้าราชการรายดังกล่าวยังมีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรรวม ๙๐ วัน ก็ย่อมจะใช้สิทธิลาคลอดบุตรเต็มจํานวนต่อไปได้ แต่ถ้าหาก
ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรน้อยกว่าสิทธิที่มีอยู่ดังกล่าวเอง หรือประสงค์จะขอยกเลิกวันลาที่เหลืออยู่
ก็ย่อมจะกระทําได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด
คําถามข้อ ๕๐: สืบเนื่องจากคําถามข้อ ๔๙ หากบุตรเสียชีวิตในระหว่างการลาคลอดบุตร ข้าราชการชาย
จะยังคงมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรรายนี้ต่อไปอีกได้หรือไม่
คําตอบ: กรณีบุตรที่คลอดเสียชีวิต ข้าราชการชายผู้เป็นสามียังคงมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แต่ในทางกลับกัน หากเป็นกรณีที่ภริยาเสียชีวิต ข้าราชการชายผู้เป็นสามีจะไม่มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตรนับตั้งแต่วันที่ภริยาเสียชีวิต

- ๑๖ คําถามข้อ ๕๑: การขอยกเลิกการลากิจส่ว นตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร มีแบบใบขอ
ยกเลิกการลาดังกล่าวหรือไม่
คํา ตอบ: ให้ ใช้แบบใบขอยกเลิ กวั นลา ท้ า ยระเบีย บสํา นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยการลาของข้า ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
คําถามข้อ ๕๒: กรณีที่ข้าราชการใช้สิทธิการลาคลอดบุตร ๙๐ วัน แต่ในระหว่างการลาคลอดบุตรดังกล่าว
จํ า เป็ น ต้ องเดิ น ทางไปเสนอผลงานทางวิ ช าการ ณ ต่ า งประเทศ และเบิ กค่ า เดิ น ทางและค่ าใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ
ตามสิทธิที่มีอยู่ เมื่อเสร็จสิ้นการเสนอผลงานแล้ว ข้าราชการรายนี้จะขอใช้สิทธิลาคลอดบุตรที่เหลืออยู่ต่อไปอีก
ได้หรือไม่ หรือว่าการลาคลอดบุตรของข้าราชการรายนี้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่การเดินทางไปเสนอผลงานนั้น
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น การลาคลอดบุตรได้สิ้นสุดลงแล้วนับตั้งแต่วันที่ข้าราชการได้เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และจะขอกลับมาใช้สิทธิลาคลอดบุตรในครั้งนั้นต่อไปอีกไม่ได้
คํา ถามข้ อ ๕๓: กรณี ที่ข้าราชการจะใช้ สิ ทธิ ล าพักผ่ อน ๑ วั น เพื่ อไปพบแพทย์ต ามกํา หนดนั ด ของแพทย์
ในวันนั้น จะถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของการลาพักผ่อนหรือไม่
คําตอบ: การไปพบแพทย์โดยปกติทั่วไป หากไม่มีลักษณะเป็นการไปพบแพทย์เพื่อทําการบําบัดรักษาอาการ
ที่เจ็บป่วยโดยตรงนั้น ก็น่าจะใช้สิทธิลาพักผ่อนได้โดยไม่ถือเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการลาแต่อย่างใด
คําถามข้อ ๕๔: ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน จะมีสิทธิสะสม
วั น ลาพั ก ผ่ อ นที่ มิ ไ ด้ ใช้ ร ะหว่ า งนั้ น ได้ ห รื อ ไม่ และภายหลั งที่ ไ ด้ ก ลั บ มารายงานตั ว เข้ า ปฏิ บั ติ ร าชการแล้ ว
จะสามารถลาพักผ่อนในปีงบประมาณนั้นได้เท่าใด
คําตอบ: ข้ าราชการได้รั บอนุญาตให้ลาไปศึกษาฯ ได้ โดยไม่มีข้อกํ าหนดให้ออกจากราชการ ย่ อมถือว่ า
ความเป็นข้าราชการของผู้ลาย่อมต่อเนื่องมาตลอด จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขบังคับของข้อยกเว้นตามนัยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ (๑) – (๔) จึงมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทําการ ซึ่งหากผู้ลามิได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนดังกล่าวนั้น หรือใช้สิทธิแล้วแต่ไม่ครบ
๑๐ วันทําการ ย่อมมีสิทธิสะสมวันที่ยังไม่ได้ลาในปีงบประมาณนั้นรวมเข้ากับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ภายหลัง
เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๔
คําถามข้อ ๕๕: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีข้าราชการขอลาพักผ่อน และขออนุญาตเดินทาง
ไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าว และจะใช้แบบใบลาใด
คําตอบ: การลาพักผ่อนของข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในส่วนที่ ๕ การลาพักผ่อน ข้อ ๒๓ – ข้อ ๒๘
ของระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ วยการลาของข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ใช้ แบบใบลาพั กผ่ อน
ท้ายระเบียบฯ ส่วนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าวนั้น ให้ถือปฏิบัติตามที่
กําหนดไว้ ในข้ อ ๑๓ และข้ อ ๑๔ ของระเบี ยบฯ โดยไม่มีแบบของการขออนุญาตเดิ นทางไปต่างประเทศฯ
ซึ่งในทางปฏิบัติ ข้าราชการจะจัดทําเป็นบันทึกเสนอขออนุญาตต่อผู้มีอํานาจอนุญาต และแนบเอกสารใบลา
พักผ่อนประกอบการพิจารณาด้วย

- ๑๗ คํ า ถามข้ อ ๕๖: กรณี ข้า ราชการได้ รั บ การบรรจุ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการ จะนั บ วั น ลาเช่ น เดี ย วกั บ ข้ า ราชการ
บรรจุใหม่หรือไม่
คําตอบ: กรณีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ออกจากราชการด้วยสาเหตุใด เช่น กรณีที่ข้าราชการได้
ออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก จะไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการได้ออกจากราชการเพื่อไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของ
ทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก ย่อมมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับ
ราชการในทันที เป็นต้น
คําถามข้อ ๕๗: ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแห่งหนึ่งจะเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยบริษัท
เอกชนยินดีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้าราชการผู้นั้นจะต้องขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่
คําตอบ: การที่ข้าราชการจะต้องลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ หรือไม่นั้น
ต้ อ งเป็ น กรณี ที่ ข้ า ราชการดั ง กล่ า วได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู ง าน
ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เสียก่อน และเมื่อข้าราชการได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ
ดังกล่าวแล้ว จะต้องหยุดราชการไป ข้าราชการจึงต้องขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓
ต่อไปด้วย แต่ถ้าหากไม่ใช่กรณีที่ข้าราชการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ
การวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว ข้าราชการอาจจะต้องใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือการลา
กิจส่วนตัว
คํ า ถามข้ อ ๕๘: มติ คณะรั ฐ มนตรี ฉบั บ ใดที่ กํา หนดให้ การไปศึ กษาดู ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ในสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุขซึ่งจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศกับบริษัทขายยา จะต้องลาพักผ่อนไปเท่านั้น
คําตอบ: การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีในเบื้องต้นอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๕๙: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีช่วงปิดภาคเรียน หากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ยังต้องมาทํางานตามปกติ โดยไม่ได้หยุดราชการหรือใช้สิทธิการลาประเภทอื่นใด ข้าราชการดังกล่าวจะมีสิทธิ
ลาพักผ่อนในช่วงวันที่มิได้หยุดภาคการศึกษาหรือไม่
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ ได้กําหนดให้
ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุด
ภาคการศึ กษาเกิ น กว่ า วั น ลาพั กผ่ อนตามระเบี ย บนี้ ไม่ มี สิ ทธิ ล าพั ก ผ่ อนตามที่ กํา หนดไว้ ในส่ ว นนี้ ดั งนั้ น
ในหลั ก การ หากข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษา และมี วั น หยุ ด
ภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ย่อมไม่มี
สิทธิลาพักผ่อนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้

- ๑๘ คําถามข้อ ๖๐: ข้าราชการที่นับถือศาสนาพุทธ จะใช้สิทธิลาอุปสมบทได้กี่วัน
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง
กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ดังนั้น โดยที่ระเบียบฯ
ได้กําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตการลาอุปสมบทก่อนวันอุปสมบทเท่านั้น โดยมิได้มีข้อกําหนด
เกี่ยวกับระยะเวลาการลาอุปสมบทไว้แต่อย่างใด กรณีจึงขึ้นอยู่กับความประสงค์ (จิตศรัทธา) ของข้าราชการ
ว่ า จะใช้ สิ ทธิ ล าอุ ป สมบทเป็ น ระยะเวลาเท่ าใด ส่ ว นการพิ จ ารณาให้ ข้า ราชการลาอุ ป สมบทได้ ห รื อ ไม่ นั้ น
เป็นดุลพินิจของปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี ที่จะพิจารณา
คํ า ถามข้ อ ๖๑: กรณี ที่ข้ า ราชการได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบท หากเกิ น ระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล า
อุปสมบทแล้ว จะขอลาอุปสมบทต่อไปอีก จะถือว่าเป็นการลาอุปสมบทครั้งที่ ๒ ใช่หรือไม่ และจะไม่ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทครั้งที่ ๒ ด้วยใช่หรือไม่
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กําหนดให้
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๕ วัน นับ แต่วั นที่ ล าสิ กขา ทั้ งนี้ จะต้ องนับ รวมอยู่ ภ ายในระยะเวลาที่ ได้ รับ อนุญ าตการลา ซึ่งใน
หลักการของระเบียบฯ การลาอุปสมบทของข้าราชการย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดวันลานั้น และข้าราชการ
จะต้องกลั บมาปฏิ บัติ ร าชการในวัน ทํ างานถั ดไป กรณี ที่ครบระยะเวลาที่ ได้ รั บอนุญ าตให้ล าอุป สมบทแล้ ว
ข้าราชการยังไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการในวันทํางานถัดไป หากแต่ข้าราชการมีประสงค์จะขอลาอุปสมบท
ต่อไปอี ก ซึ่ งเป็ น การลาอุ ปสมบทที่ มีร ะยะเวลาต่ อเนื่อง แต่ โ ดยที่ร ะเบี ย บฯ มิได้ กํา หนดให้นั บ เป็ น การลา
ครั้งหนึ่ งดั งเช่ นการลาป่ วยหรื อการลากิ จส่ว นตั วที่ มีร ะยะเวลาต่อเนื่องกั น ซึ่ งให้นั บเป็ นการลาครั้งหนึ่ งได้
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสาม ดังนั้น ในหลักการจึงต้องมีการขออนุญาตลาอุปสมบทใหม่ในส่วนที่เกิน
กํ า หนดระยะเวลาที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบทนั้ น โดยผู้ ล าจะต้ องขออนุ ญ าตลาอุ ป สมบทอี ก ครั้ งหนึ่ ง
ต่อปลัดกระทรวงตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๙ ส่วนการที่จะได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งด้วย
หรื อไม่ นั้ น เนื่องจากระเบี ยบฯ ข้ อ ๑๖ ได้ กํา หนดให้การให้ได้รั บ เงิ นเดื อนระหว่า งการลา ให้เ ป็น ไปตาม
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกั บการจ่ ายเงิน เดือน เงินปี บํ าเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกั น ซึ่งใน
ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๖๒: ข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้สิทธิลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ๖๐ วัน ได้หรือไม่
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง
กําหนดให้ ข้าราชการที่ นับถื อศาสนาอิ สลามซึ่งประสงค์จ ะลาไปประกอบพิ ธีฮัจย์ ณ เมื องเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อน
วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ ข้าราชการที่ได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และ
จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจาก

- ๑๙ การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา ดังนั้น กรณี
จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และ
เมื่อประกอบพิธีฮัจย์แล้วเสร็จ ข้าราชการได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย และรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีระยะเวลา
รวมทั้งสิ้นเท่าใด ก็จะเป็นระยะเวลาของการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
คํา ถามข้ อ ๖๓: ข้ า ราชการได้ รั บ ทุ น การศึกษาระดั บ ปริ ญ ญาโทเพื่ อไปศึ กษาต่ อในประเทศ โดยหลั กสู ต ร
การศึกษาในประเทศดังกล่าวมีการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศด้วย ข้าราชการรายนี้จะต้องขอลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบั ติการวิจั ย หรือดู งาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานั กนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให้
ข้า ราชการซึ่ งประสงค์ จ ะไปต่ างประเทศในระหว่ า งการลาตามระเบี ย บนี้ หรื อในระหว่ า งวั น หยุ ด ราชการ
ให้ เ สนอขออนุ ญ าตต่ อผู้ บั งคับ บั ญ ชาตามลํ า ดับ จนถึงหั วหน้ า ส่ว นราชการขึ้ น ตรงหรือหั วหน้ า ส่ว นราชการ
ดังนั้น กรณีจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า การที่จะไปศึกษาดูงานในต่างประเทศดังกล่าวนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการไปศึกษาในประเทศหรือไม่ (กรณีจะต้องถึงขนาดที่ว่าหากไม่เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
จะไม่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา) หากถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รการไปศึ กษาในประเทศแล้ ว การเดิ น ทางไป
ต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องขอลาศึกษาฯ ในประเทศตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๓ และขออนุญาต
เดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาศึกษาฯ ในประเทศด้วยตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง
คํ า ถามข้ อ ๖๔: การลาไปต่ า งประเทศ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ารลาไปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย หรื อ ดู ง าน
ณ ต่างประเทศ แต่เป็นการลาไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปิดเทอม เป็นการลาประเภทใด
คําตอบ: การไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปิดเทอม (คําถามมีข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน) หากเป็นข้าราชการประเภท
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา จะต้องใช้สิทธิลาพักผ่อนให้เป็นไปตามนัยระเบียบ
สํานักนายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ ประกอบข้อ ๒๓ และข้าราชการ
ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าวตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๓ ด้วย
คํ า ถามข้ อ ๖๕: กรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ (ตํ า แหน่ ง คณบดี ) ได้ รั บ เชิ ญ ให้ ไ ปบรรยาย
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นเวลา ๒ เดือน จะถือเป็นการลาประเภทใดหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาต
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้นไม่อาจถือเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ส่วนจะถือเป็นการลาประเภทใด
หรือไม่นั้ น น่าจะต้องพิจ ารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกากํา หนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หากเข้าหลักเกณฑ์ตาม
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ข้าราชการก็สมควรจะต้องขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามนัย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๔ ด้วย
คําถามข้อ ๖๖: การลาติดตามคู่สมรสเกิน ๒ ปี สามารถจะกระทําได้หรือไม่
คําตอบ: ตามระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ว ยการลาของข้ าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ ง

- ๒๐ กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และ
ในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจาก
ราชการ ดังนั้น หากกรณีมีเหตุผลความจําเป็น ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส (ครั้งแรก)
ไม่เกิน ๒ ปี อาจขออนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสต่อไปได้อีกไม่เกิน ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน
๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ
คําถามข้อ ๖๗: หากข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จะสามารถใช้สิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ได้หรือไม่
คําตอบ: หากข้อเท็จจริงปรากฏว่ า ข้า ราชการเจ็ บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จะต้ องใช้ สิทธิการลาป่วยเท่านั้ น
ข้าราชการจะสามารถใช้สิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ก็ต่อเมื่อข้าราชการผู้นั้นตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการเพราะเหตุ ต่าง ๆ ตามที่ กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยการลาของข้า ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
คํ า ถามข้ อ ๖๘: ในปี ง บประมาณหนึ่ ง ข้ า ราชการจะสามารถลาไปฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ า นอาชี พ ได้ กี่ ค รั้ ง
และในการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง จะสามารถลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้อย่างน้อย
กี่วันหรือกี่เดือน
คําตอบ: ไม่ว่าจะอยู่ในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ข้าราชการที่ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุอื่นนอกจากเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่หรือเหตุกระทําการตามหน้าที่ มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง (หนึ่งครั้ง
ต่อเหตุที่ทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนั้น) ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน
๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙
คําถามข้อ ๖๙: ในระหว่างการเดินทางจากที่พักของข้าราชการตํารวจเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจําหรือ
ระหว่างการเดินทางกลับหลังจากที่ออกเวรยามประจําไปยังที่พักแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงกับทุพพลภาพ จะมีสิทธิ
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ได้หรือไม่
คํ า ตอบ: ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๓๙ วรรคหนึ่ ง
ได้ กํ า หนดให้ ข้ า ราชการผู้ ใ ดได้ รั บ อั น ตรายหรื อ การป่ ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ หรื อ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการผู้นั้น
ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรื อที่จํ า เป็ น ต่อการประกอบอาชีพ แล้ ว แต่กรณี มีสิ ทธิล าไปฟื้ น ฟูส มรรถภาพด้า นอาชี พครั้ งหนึ่ งได้ ต าม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน ดังนั้น กรณีจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า
การที่ข้าราชการตํารวจได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการดังกล่าวมีสาเหตุ
เนื่ องมาจากเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ ห รื อ เหตุ ก ระทํ า การตามหน้ า ที่ ห รื อไม่ หากได้ ความตามนั้ น จริ ง
ข้าราชการตํารวจรายดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ได้

- ๒๑ คําถามข้อ ๗๐: ส่วนราชการจะพิจารณาได้อย่างไรว่า หลักสูตรที่ข้าราชการผู้ทุพพลภาพหรือพิการจะขอลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คําตอบ: กรณีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเภทของความทุพพลภาพหรือพิการ ตําแหน่งหน้าที่ และงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ซึ่งส่วนราชการจะต้องนํามาพิจารณาประกอบกับเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรที่จะข้าราชการลาไปเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกรณี ๆ ไป
คําถามข้อ ๗๑: การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการ ข้าราชการมีอาการเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นเหตุให้พิการ
จะสามารถขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้หรือไม่ อย่างไร
คํ า ตอบ: ระเบี ยบสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๓๙ วรรคสอง
กํ าหนดให้ ข้าราชการที่ ได้ รั บอั นตรายหรื อการป่ วยเจ็ บจนทํ าให้ ตกเป็ นผู้ ทุ พพลภาพหรื อพิ การเพราะเหตุ อื่ น
นอกจากที่กําหนดในข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้นั้นยังสามารถ
รั บราชการต่ อไปได้ หากข้ า ราชการผู้ นั้ น ประสงค์ จ ะลาไปเข้ า รั บ การฝึ กอบรมหลั กสู ต รเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้ านอาชี พดั งกล่ าวครั้ งหนึ่ งได้ ตามระยะเวลาที่ กํ าหนดไว้ ในหลั กสู ตรที่ ประสงค์ จะลา แต่ ไม่ เกิ น
๑๒ เดือน กรณีที่ข้าราชการมีอาการเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นเหตุให้พิการขณะเดินทางไปปฏิบัติราชการ
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ข้าราชการได้ป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการดังกล่าวเกิดขึ้น
เพราะเหตุอื่นใด ซึ่งมิใช่เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่แล้ว เมื่อผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้นั้นยังสามารถรับราชการต่อไปได้ และข้าราชการผู้นั้นประสงค์
จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มี
อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๙ วรรคสอง
คําถามข้อ ๗๒: หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพต้องเป็นหลักสูตรที่ทางราชการ
จัดขึ้นเท่านั้นใช่หรือไม่ เอกชนจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้หรือไม่
และข้าราชการจะขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามสถานฟื้นฟูต่าง ๆ เองได้หรือไม่
คํ า ตอบ: ระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้ อ ๓๙ วรรคสาม
ได้กําหนดให้หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็น
สาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด กรณีที่สถาบัน
เอกชนโดยทั่วไปจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี นั้น หลักสูตรดังกล่าวของสถาบันเอกชนจะต้องได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของทางราชการด้วย ข้าราชการผู้ลาจึงจะสามารถขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
คําถามข้อ ๗๓: หากข้าราชการที่ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ใช้สิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้ า นอาชี พ โดยเข้ า การฝึ กอบรมหลั กสู ต รที่ จํ า เป็ นต่ อการประกอบอาชี พ เป็น เวลา ๑ ปี แล้ ว

- ๒๒ และต่อมาภายหลังจากที่ได้สําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ข้าราชการผู้นั้นมิได้ลาออกไปประกอบอาชีพอื่นตามที่ได้
ไปเข้ารับการฝึกอบรม จะขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่
คํา ตอบ: กรณีไม่ น่า จะเป็ นเช่ นนั้ น เมื่ อข้ า ราชการที่ทุพพลภาพหรือพิ การเพราะเหตุ ป ฏิบั ติ หน้ า ที่ร าชการ
ได้แสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ และได้ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพในหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพตามความประสงค์ของตน ย่อมแสดง
ให้เห็นเป็นนัยสําคัญว่า ภายหลังจากที่ได้สําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะต้องลาออกไปประกอบ
อาชีพอื่นตามที่ได้ไปฝึกอบรมดังกล่าว
คําถามข้อ ๗๔: ข้าราชการจะสามารถลาไปฟื้นฟูสมรรถด้านอาชีพได้กี่ครั้ง
คําตอบ: ข้าราชการมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ ทั้งนี้ การใช้สิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าว ย่อมจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละ
กรณี ๆ ไป (๑ ครั้งต่อเหตุทุพพลภาพหรือพิการที่เกิดขึ้นครั้งนั้น)
คําถามข้อ ๗๕: หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ จะขอลา
ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจะขอลาไปเข้า
รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จํ า เป็ น ต่ อ การประกอบอาชี พ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ได้หรือไม่
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการรายนี้จะต้องเลือกใช้สิทธิว่า จะขอลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือจะขอลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น
คําถามข้อ ๗๖: ข้าราชการสตรีมีสิทธิลาไปปฏิบัติธรรมได้ตามกฎระเบียบใด และมีสิทธิลาได้กี่วัน ถ้าลาไป
ปฏิบัติธรรมช่วง ๑๐ – ๑๕ วัน หรือน้อยกว่านั้น สามารถลาไปปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ และจะได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไปปฏิบัติธรรมหรือไม่
คําตอบ: คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการสตรีมีสิทธิลา
ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ ณ สํานักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้ง
หนึ่ ง ตลอดอายุ ร าชการเป็ น ระยะเวลาไม่ ต่ํ า กว่ า ๑ เดื อ น แต่ ไ ม่ เ กิ น ๓ เดื อ น โดยไม่ ถื อ เป็ น วั น ลา ทั้ ง นี้
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
คําถามข้อ ๗๗: หากส่วนราชการจะกําหนดเวลาทํางานของข้าราชการในสังกัด โดยให้เริ่มทํางานตั้งแต่เวลา
๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และหยุดพักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ข้อ ๑ ได้กําหนดเวลาทํางาน ให้เริ่มทํางานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุด กลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. และประกาศสํ า นักนายกรั ฐมนตรี ฯ ข้ อ ๓
ได้กําหนดให้ถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้น เพื่อความสะดวกก็ให้ทําได้

- ๒๓ แต่เมื่อคํานวณเวลาทํางานรวมกันในสัปดาห์หนึ่ง ๆ แล้ว ต้องเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนรวมเวลาราชการ
ในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งโดยหลักการแล้ว หากส่วนราชการมีเหตุผลความจําเป็นเพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการนั้นจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๑ ของประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ย่อมสามารถกระทําได้ แต่เมื่อคํานวณเวลาทํางานรวมกันในสัปดาห์หนึ่ง ๆ แล้ว
ต้องเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนรวมเวลาราชการในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามนัยข้อ ๓ ของประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ
คําถามข้อ ๗๘: ข้าราชการมาทํางานสายติดต่อกัน ๓ วัน จะนับว่ามีวันมาสายกี่ครั้ง (ส่วนราชการกําหนดให้
ข้าราชการในสังกัดมีวันมาสายในปีงบประมาณหนึ่งได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง)
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้มีข้อกําหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมาทํางานสายของข้าราชการไว้แต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจให้
คํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งนี้ ไ ด้ อนึ่ ง ขอได้ โ ปรดสอบถามไปยั ง สํ า นั ก งาน ก.พ. ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๗๙: กรณีลูกจ้างประจําและพนักงานราชการจะได้รับสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
และสิทธิการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ซึ่งกําหนดเพิ่มเติมใหม่รวม ๒ ประเภทนี้ด้วยหรือไม่
คําตอบ: โดยที่ระเบี ยบสํานักนายกรัฐ มนตรี ว่ าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้ บังคับแก่
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ อนึ่ง กรณีการลาหยุดราชการ
ของลูกจ้างประจํา ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่ องดั งกล่ า วโดยตรงต่ อไป และกรณีการลาหยุ ด ราชการของพนั กงานราชการ ขอได้ โ ปรดสอบถามไปยั ง
สํานักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๘๐: ลูกจ้างชั่วคราว (ตามสัญญาจ้าง) ของส่วนราชการ สามารถใช้สิทธิการลารวม ๑๑ ประเภท
ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด ได้หรือไม่
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ อนึ่ง กรณีการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราว ขอได้โปรด
สอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๘๑: หากเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรประเภทอื่น ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ การไป
ต่างประเทศระหว่างการลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ จะต้องขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมด้วย
หรือไม่
คําตอบ: เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรประเภทอื่น 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) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวโดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๘๓: กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ (ราว ๒ เดือน) จะถือเป็นการลาประเภทใด หรือจะถือเป็นการเดินทางไปราชการ
คําตอบ: เดิมระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ ได้กําหนดบทนิยามคําว่า “การไป
ปฏิบั ติงานในองค์ การระหว่ างประเทศ” ให้ หมายความรวมถึ ง การไปปฏิ บัติ งานตามโครงการแลกเปลี่ย น
อาจารย์ ด้ ว ย ดั ง นั้ น เมื่ อ ข้ า ราชการได้ รั บ คํ า สั่ ง ให้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านตามโครงการแลกเปลี่ ย นอาจารย์ แ ล้ ว
ข้า ราชการก็ จ ะต้ องลาไปปฏิ บั ติงานในองค์การระหว่ างประเทศตามระเบี ยบว่ าด้ ว ยการลาของข้ าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓๔ ได้กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาตโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กํา หนดไว้ในพระราชกฤษฎี กาเกี่ ยวกับ การกํา หนดหลักเกณฑ์ การสั่งให้ ข้า ราชการไปทํ าการซึ่งให้ นับ เวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ดังนั้น กรณีจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า การไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ข้าราชการจะต้องถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
หรือไม่ หากอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าราชการก็สมควรจะต้องลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๔ ด้วย
คําถามข้อ ๘๔: ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานประจําในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) มีวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้กี่วัน
คําตอบ: การลาพักผ่อนของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานประจําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมเป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งระเบียบฯ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามเดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีกสิบวันทําการ ถ้าในปีใด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อน
ประจําปีแล้วแต่ไม่ครบยี่สิบวันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินสี่สิบวันทําการ
คํา ถามข้ อ ๘๕: การเพิ่ มจํา นวนวัน ลาพักผ่ อนประจํา ปีอีก ๑๐ วั นทํ าการ ในพื้น ที่ จังหวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยมิให้นําวันลาพักผ่อนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปสะสมในปีงบประมาณถัดไป หากข้าราชการในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ลาพักผ่อนประจําปีไปแล้ว ๑๕ วันทําการ จะหักวันลาพักผ่อนในส่วนใดออก
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น ย่อมไม่อาจแยกวันลาพักผ่อนที่มีอยู่ทั้งหมดของเป็นส่วน ๆ ออกจากกันได้

- ๒๕ คําถามข้อ ๘๖: การกําหนดให้วันตรุษอีดิ้ลฟีตรี และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ซึ่งเป็นวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม
เป็นวันหยุดราชการประจําปีเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่หรือไม่ ส่วนข้าราชการที่นับถือศาสนา
อิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ จะมีวันตรุษอีดิ้ลฟีตรี และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา เป็นวันหยุดราชการประจําปี
ด้วยหรือไม่
คําตอบ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส หยุดราชการเพิ่มขึ้นเนื่องใน
วัน ตรุ ษอีดิ้ ลฟี ต รี (วั น รายอปอชอ) ๑ วัน และวั น ตรุ ษอี ดิ้ ลอั ฎฮา (วัน รายอฮั จ ยี) ๑ วัน เพื่ อเป็น การรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
อิสลามตามสมควรด้วย ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
พ.ศ. ๒๕๑๗ (แจ้ งตามหนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๒๐๑/ว ๑๑๙ ลงวั นที่ ๑๒ ตุล าคม
๒๕๑๗) และให้จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล หยุดราชการเพิ่มขึ้นอีก ๑ วัน เนื่องในวันตรุษจีน
ซึ่งเป็นวันสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕ (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร
๐๕๐๕/ว ๑๕ ลงวั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) ส่ ว นข้ า ราชการที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้หยุดราชการในวันดังกล่าวได้
คําถามข้อ ๘๗: เดิมเป็นข้าราชการประเภทอื่น (ข้าราชการทหาร) ต่อมาภายหลังได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือน จะสามารถนับเวลาราชการต่อเนื่องกันเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได้
หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้มีข้อกําหนด
เกี่ ย วกั บ การนั บ เวลาราชการต่ อเนื่ อ งกั น เพื่ อ ประโยชน์ ในการคํ า นวณบํ า เหน็ จ บํ า นาญ กรณี จึ งไม่ อาจให้
คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คํ า ถามข้ อ ๘๘: ในทางปฏิ บั ติ พ นั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ จะถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุ โ ลม ข้ อเท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า มี พนั กงาน
ในสถาบันอุดมศึกษารายหนึ่งเจ็บป่วยที่มีระยะเวลายาวนาน (โรคหลอดเลือดในสมองตีบ) และแพทย์ผู้ทําการ
รั กษาไม่ ส ามารถลงความเห็ น ได้ ว่ า จะหายเป็ น ปกติ ไ ด้ เ มื่ อใด และจะกลั บ มาปฏิ บั ติ ง านได้ เ มื่ อใด สํ า หรั บ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษารายนี้ได้ขอลาป่วยไปแล้วประมาณ ๑๐๐ วัน โดยมี
ใบรับรองของแพทย์ ในกรณีเช่นนี้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาป่วยที่มีระยะเวลายาวนานดังกล่าวไว้
หรือไม่ และต้องจ่ายหรืองดการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลานั้นด้วยหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้
คํ า ถามข้ อ ๘๙: การสงเคราะห์ ข้ า ราชการผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อป่ ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
เกิน ๑๒๐ วัน จะต้องเสนอขออนุมัติตั้งแต่วันที่เริ่มป่วยหรือตั้งแต่วันที่เกิน ๑๒๐ วัน

- ๒๗ คําตอบ: โดยที่พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คํา ถามข้ อ ๙๐: ข้ า ราชการรายหนึ่ งประสบอุ บัติ เ หตุในเดือนพฤศจิ กายน ๒๕๕๔ โดยยื่ น ใบลาป่ วยตั้ งแต่
วั น ที่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น ได้ รั บ ทราบและพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรอนุ ญ าตให้ ล า
แต่เมื่อเสนอเรื่องต่อผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าว ปรากฏว่า เป็นวันหลังจากวันที่
ระเบี ย บฉบั บ นี้ มีผ ลใช้ บั งคั บ เมื่ อวั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ขอทราบว่ า ในกรณี เ ช่ น นี้ จะต้ องใช้ ร ะเบี ย บ
ฉบับใด
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อกําหนด
เกี่ยวกับบทเฉพาะกาลไว้แต่อย่างใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้มีอํานาจอนุญาตการลายังมิได้พิจารณาอนุญาต
การลาป่วยภายหลังจากวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ก็น่าจะต้องย้อนกลับ
มาเสนอหรือจัดส่งใบลาและพิจารณาอนุญาตการลาป่วยใหม่ โดยแนบเอกสารใบลาฉบับเดิมทั้งหมด
คําถามข้อ ๙๑: พนักงานราชการสามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้หรือไม่
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ อนึ่ง ขอได้ โปรดสอบถามไปยังสํานั กงาน ก.พ.
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๙๒: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการลาพักผ่อนของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว
และเดิ น ทางไปต่ า งประเทศระหว่ า งการลาพั ก ผ่ อ น จะอนุ ญ าตตามระเบี ย บใด ข้ อ ใด และใช้ แ บบ
ใบลาใด และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ อนึ่ง ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คํ า ถามข้ อ ๙๓: ขอทราบแนวทางการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การลาออกของลู ก จ้ า งประจํ า จะใช้ ร ะเบี ย บใด
เป็นแนวทางปฏิบัติ และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้ างประจํ า กรณี จึงไม่ อาจให้ คํา ปรึ กษาในเรื่ องนี้ได้ อนึ่ ง ขอได้ โปรดสอบถามไปยั งกระทรวงการคลั ง
(กรมบัญชีกลาง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๙๔: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุเข้ารับราชการไม่ครบ ๒ ปี
จะมีสิทธิลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรได้หรือไม่ อย่างไร
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ อนึ่ง ขอได้โปรดสอบถาม
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป

- ๒๗ คํ า ถามข้ อ ๙๕: ข้ า ราชการครู ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ใ นระหว่ า งเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ร าชการจะสามารถใช้ สิ ท ธิ
การลาป่วยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้หรือไม่ รวมทั้งกรณีของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวด้วย
คําตอบ: เนื่องจากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๙๖: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะสามารถนําไปใช้
บังคับแก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการโดยอนุโลมได้หรือไม่
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้ างประจํ า กรณี จึงไม่ อาจให้ คํา ปรึ กษาในเรื่ องนี้ได้ อนึ่ ง ขอได้ โปรดสอบถามไปยั งกระทรวงการคลั ง
(กรมบัญชีกลาง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๙๗: ลูกจ้า งชั่ วคราวมี สิทธิ ลาป่ว ยโดยไม่ หักเงิ นเดือนได้เ มื่อใด ภายหลังจากปฏิบั ติงานมาแล้ ว
๖ เดือน ใช่หรือไม่
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ชั่ ว คราว กรณี จึ ง ไม่ อ าจให้ คํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งนี้ ไ ด้ อนึ่ ง ขอได้ โ ปรดสอบถามไปยั ง กระทรวงการคลั ง
(กรมบัญชีกลาง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
คําถามข้อ ๙๘: พนักงานราชการมีสิทธิลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตรหรือไม่
คําตอบ: โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ อนึ่ง ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ.
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป
หมายเหตุ:
๑. คํา ถามทั้ งหมดได้ รับการแก้ไ ขปรับปรุ งข้ อความให้ แตกต่ างจากคํ าถามต้น ฉบั บเดิม เพื่อความ
เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้น
๒. คําตอบทั้งหมดเป็นข้อวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในเบื้องต้น
--------------------------------------นางกฤตยา จันทรเกษ และคณะ
ผู้ตอบคําถาม

ขอสงวนลิขสิทธิ์เอกสารชุดนี้
สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สิงหาคม ๒๕๕๕
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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
15 กันยายน 2552

เรื่อง

หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการให ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ฝ ก อบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บั ญ ญั ติ ว า การให
ขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด
ดั ง นั้ น เ พื่ อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ ข อ งพร ะ ร าช บั ญญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข า ร า ช ก า ร
พลเรื อน พ .ศ . 2551 ที่ตองการจะมุง เนนการเสริ มสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพ และการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการผลักดันงานขององคกรให
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ภาครั ฐ ตามที่ กํ า หนดไว และเพื่ อ เปน การกระจายอํ า นาจให กั บ สว นราชการ
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
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต อ ไป ทั้ ง นี้ ได แ จ ง ให ก รมและจั ง หวั ด ทราบ
ดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนยจดั การศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู
โทร. 0 2281 9453
โทรสาร 0 2628 6202

สําเนาถูกตอง
(นายขจร ไศละสูต)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการให้ ข้ าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิม เติม
ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ
(ตามหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ ลงวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒)
-----------------------เพื อให้เป็ นไปตามมาตรา ๗๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ น
พ .ศ . ๒๕๕๑ ที ตอ้ งการจะมุ่ งเน้นการเสริ ม สร้ างสมรรถนะความเป็ นมื ออาชี พ และการ
เพิ ม พู น ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บ ั ติ ง านให้ แ ก่ ข ้ า ราชการพลเรื อนสามั ญ เพื อ ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการผลักดันงานขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ6ต่อภารกิจภาครัฐตามทีกาํ หนด
ไว้ และเพือเป็ นการกระจายอํานาจให้กบั ส่ วนราชการ ลดขั9นตอนการดําเนินงานให้มีความ
รวดเร็ ว คล่องตัว มีเกณฑ์การพิจารณาอนุ มตั ิให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปศึกษาเพิมเติม
ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศ ทีเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ก.พ. จึงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม
ดู งาน หรื อปฏิ บตั ิ ก ารวิจยั ในประเทศ เพื อให้ส่วนราชการใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ข้าราชการในประเทศ โดยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี9
หลักเกณฑ์ ทวั ไป
ข้ อ ๑ ในหลักเกณฑ์น9 ี
“ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี สําหรับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
หรื อหัวหน้าส่ วนราชการทีเทียบเท่า หรื อหัวหน้าส่ วนราชการทีข9 ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรื อรัฐมนตรี
(๒) ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผูท้ าํ หน้าทีหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการทีเทียบเท่า หรื อหัวหน้าส่ วนราชการทีข9 ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี
หรื ออธิบดี สําหรับข้าราชการในสังกัด
(๓) หัวหน้าส่ วนราชการซึงไม่มีฐานะเป็ นกรม สําหรับข้าราชการในส่ วนราชการนั9น

๒
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง กรม หรื อส่ วนราชการทีเรี ยกชืออย่างอืน
และมีฐานะเป็ นกรม หรื อส่ วนราชการทีไม่มีฐานะเป็ นกรมแต่มีหัวหน้าส่ วนราชการเป็ น
อธิบดีหรื อเทียบเท่า ทั9งนี9 ทีอยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อในกํากับดูแลของฝ่ ายบริ หาร
"ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนสามัญ
“ศึกษาเพิมเติม” หมายความว่า การเพิมพูนความรู ้ดว้ ยการเรี ยนหรื อการวิจยั ตาม
หลักสู ตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ เพือให้ได้มาซึ งปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ และเป็ นการเรี ยนหรื อการวิจยั ในเวลาราชการ
“ฝึ กอบรม” หมายความว่า การเพิมพูนความรู ้ ความชํานาญ หรื อประสบการณ์ ด้วย
การเรี ยนหรื อการวิจยั ตามหลักสู ตรการฝึ กอบรม การสัมมนา หรื อการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ
ที ด ํา เนิ น การในประเทศ ทั9ง นี9 โดยมิ ไ ด้มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื อ ให้ ไ ด้ม าซึ งปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิมพูนความรู ้และประสบการณ์ดว้ ยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลียนความคิดเห็นทีดาํ เนินการภายในประเทศ
“ปฏิบตั ิการวิจยั ” หมายความว่า การทํางานวิจยั ในประเทศเพือนําผลทีได้รับมาใช้
ประโยชน์ของส่ วนราชการโดยตรง แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจยั ตามลักษณะหรื อทีเป็ น
ส่ วนหนึงของการศึกษาหรื อฝึ กอบรม
“ทุน” หมายความว่า เงินทีส่วนราชการเป็ นผูใ้ ห้สาํ หรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั รวมทั9งค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และค่าพาหนะเดินทาง
ระหว่ า งศึ ก ษา ฝึ กอบรม ดู ง าน หรื อปฏิ บ ัติ ก ารวิ จ ัย แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง เงิ น ที
ส่ วนราชการจ่ายให้สาํ หรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้ อ ๒ การให้ขา้ ราชการไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ให้ผมู ้ ี
อํานาจอนุ มตั ิพิจารณาถึงอัตรากําลังทีมีอยู่ โดยให้มีผูป้ ฏิบตั ิงานเพียงพอไม่ให้เสี ยหายแก่
ราชการและไม่ตอ้ งตั9งอัตรากําลังเพิม
ข้ อ ๓ ในกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี9ขาด คําวินิจฉัยนั9นเป็ นทีสุด

๓

การศึกษาเพิม เติม
ข้ อ ๔ การให้ข ้าราชการไปศึก ษาเพิมเติ ม ให้ส่ วนราชการพิจารณาโดยคํานึ งถึ ง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี9
(๑) สาขาวิชาและระดับความรู ้ทีให้ไปศึกษาเพิมเติมต้องสอดคล้องหรื อเป็ น
ประโยชน์กบั งาน หรื อตําแหน่งทีดาํ รงอยู่ เว้นแต่เป็ นการไปศึกษาเพิมเติมเพือพัฒนาตนเอง
และได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
(๒) ต้อ งเป็ นการไปศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ในสถาบั น การศึ ก ษาที ก ระทรวง
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสู ตร
(๓) การศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ตามคํา สั ง หรื อ การมอบหมายของทางราชการใน
หลักสู ตรที อ.ก.พ.กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็ นความจําเป็ นอย่างยิง เพือ
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านในส่ ว นราชการ ให้ถื อ เสมื อ นว่ า ข้า ราชการที ไ ปศึ ก ษาใน
หลักสู ตรนั9น ๆ ไปปฏิบตั ิราชการ ซึงอาจจะนําผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณา
เลือนเงินเดือนได้
ข้ อ ๕ ข้าราชการทีจะไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี9
(๑) พ้นจากการทดลองปฏิ บตั ิ หน้าทีราชการแล้ว ในกรณี ทีมีความจําเป็ น
อย่างยิงทีจะต้องให้ขา้ ราชการทียงั อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการไปศึกษา
เพิมเติม ให้กระทําได้ต่อเมือได้รับอนุมตั ิเป็ นการเฉพาะรายจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
(๒) มี เ วลากลับ มาปฏิ บ ัติ ร าชการหลัง จากศึ ก ษาเสร็ จ แล้ว เพี ย งพอที จ ะ
ชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ทั9งนี9 โดยให้รวมระยะเวลาทีตอ้ งชดใช้สําหรับการ
ลาศึกษา ฝึ กอบรม หรื อปฏิบตั ิการวิจยั เดิมทีชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย
(๓) ผูบ้ งั คับบัญชาตั9งแต่ผูอ้ าํ นวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ9นไปรับรองว่าเป็ น
ผูท้ ีมีความประพฤติดี และตั9งใจปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(๔) ในกรณี ทีเคยได้รับอนุ มตั ิ ให้ไปศึกษาเพิมเติ ม หรื อปฏิ บตั ิ การวิจยั ใน
ประเทศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9 หรื อตามระเบียบอืน จะต้องกลับมาปฏิบตั ิ
ราชการแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี
ข้ อ ๖ ข้าราชการทีประสงค์จะไปศึกษาเพิมเติม ต้องยืน หลักฐาน ดังนี9

๔
(๑) หลักสู ตรหรื อแนวทางการศึกษาเพิมเติมของสถาบันการศึกษาที จะไป
ศึกษา พร้อมหนังสื อตอบรับจากสถาบันการศึกษาทีจะไปศึกษาเพิมเติม
(๒) บันทึกแสดงเหตุ ผล ความจําเป็ น และความต้องการของทางราชการที
จะต้อ งให้ข ้า ราชการผู ้น9 ัน ไปศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ตลอดจนแผนงานหรื อ โครงการที จ ะให้
ข้าราชการผูน้ 9 นั กลับมาปฏิบตั ิ
(๓) คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ ๕ (๓)
(๔) หลักฐานการศึกษาของข้าราชการทีจะไปศึกษา
(๕) หลักฐานการได้รับทุน (ถ้ามี)

การฝึ กอบรม
ข้ อ ๗ การให้ ข ้า ราชการไปฝึ กอบรม ให้ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาโดยคํา นึ ง ถึ ง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี9
(๑) หลักสู ตรหรื อแนวทางการฝึ กอบรมทีจะให้ไปฝึ กอบรมต้องสอดคล้อง
หรื อเป็ นประโยชน์กบั งาน หรื อตําแหน่งทีดาํ รงอยู่ เว้นแต่เป็ นการไปฝึ กอบรมเพิมเติมเพือ
พัฒนาตนเองและได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
(๒) ต้องเป็ นการไปฝึ กอบรมในสถาบันหรื อหน่วยงานทีผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้
ความเห็นชอบ
(๓) ข้าราชการทีจะไปฝึ กอบรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีหลักสู ตรฝึ กอบรม
นั9น ๆ กําหนด
ข้ อ ๘ ข้าราชการทีประสงค์จะไปฝึ กอบรมต้องยืน หลักฐาน ดังนี9
(๑) หลักสู ตรหรื อแนวทางการฝึ กอบรมของสถาบันทีประสงค์จะไปฝึ กอบรม
(๒) บันทึ ก แสดงเหตุ ผ ล ความจํา เป็ น และความต้อ งการของทางราชการ
ทีจะต้องให้ขา้ ราชการผูน้ 9 นั ไปฝึ กอบรม
ข้ อ ๙ การให้ขา้ ราชการไปฝึ กอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9 ถือเป็ น
การให้ขา้ ราชการเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุ มตั ิให้
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ .๒๕๒๔

๕

การดูงาน
ข้ อ ๑๐ เรื องหรื อหัวข้อทีจะไปดูงานต้องสอดคล้องหรื อเป็ นประโยชน์กบั งานของ
ส่ วนราชการนั9น และต้องได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ข้ อ ๑๑ การดู งานตามโครงการ หรื อแผนการดู งาน ต้องมี ระยะเวลาในการดูงาน
ไม่เกินเจ็ดวัน ในกรณี ทีมีระยะเวลาในการดูงานเกินเจ็ดวัน ไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่กต็ าม
ให้ถือเป็ นการฝึ กอบรม
การดูงานทีเป็ นส่ วนหนึ งของการศึกษาเพิมเติมหรื อฝึ กอบรม หรื อเป็ นการ
ดูงานต่อจากการศึกษาเพิมเติมหรื อฝึ กอบรมอันถือเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาเพิมเติมหรื อ
ฝึ กอบรมด้วย ให้ดาํ เนินการตามทีกาํ หนดไว้สาํ หรับกรณี การศึกษาเพิมเติมหรื อฝึ กอบรม

การปฏิบัตกิ ารวิจยั
ข้ อ ๑๒ การให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิการวิจยั ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคํานึ งถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี9
(๑) ข้าราชการผูน้ 9 นั จะต้องเป็ นนักวิจยั ทีมีผลงานวิจยั ทีเป็ นประโยชน์ และ
ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับประเทศแล้วอย่างน้อยสองผลงาน
(๒) เป็ นการวิ จ ัย ที ส อดคล้อ งกับ นโยบายของรั ฐ บาล โครงการ หรื อ
แผนงานที ส่ ว นราชการดํา เนิ น งานอยู่ห รื อ เตรี ย มที จ ะดํา เนิ น งาน และหัว ข้อ วิ จ ัย เป็ น
ส่ ว นหนึ ง ของแผนงานวิจ ัย ของส่ ว นราชการนั9น ๆ ซึ ง ได้มี ก ารกํา หนดผูร้ ั บ ผิด ชอบและ
มี ง บประมาณรองรั บ ชัด เจน หรื อ หากเตรี ย มที จ ะดํา เนิ น การจะต้อ งมี แ ผนงานรองรั บ
ทีชัดเจนที จะให้ขา้ ราชการกลับมาดําเนิ นการวิจยั ต่อไป และหัวข้อวิจยั เป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยตรง
(๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิการวิจยั สําหรับข้าราชการทีได้รับอนุ มตั ิให้ไป
ปฏิบตั ิการวิจยั จะต้องไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะต้องไม่เป็ นไปในลักษณะว่าจ้าง
(๔) เป็ นการปฏิบตั ิการวิจยั ตามโครงการและแผนปฏิบตั ิงานทีได้รับความ
เห็นชอบจากส่ วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว
ข้ อ ๑๓ ข้าราชการทีจะไปปฏิบตั ิการวิจยั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี9
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ตาํ กว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

๖
(๒)รั บราชการติ ดต่ อกันมาแล้วเป็ นเวลาไม่ น้อยกว่าหนึ งปี ในกรณี ทีมี
ความจํา เป็ นอย่า งยิง ส่ ว นราชการอาจให้ ข ้า ราชการที รั บ ราชการยัง ไม่ ค รบหนึ ง ปี ไป
ปฏิบตั ิการวิจยั ได้ แต่ขา้ ราชการผูน้ 9 นั ต้องพ้นการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการแล้ว
(๓) ส่ วนราชการเจ้าสังกัดรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจยั งานสอน
หรื อรั บ ผิด ชอบในการปฏิ บ ัติง านในเรื องที จะทําการวิจยั มาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า สองปี และ
มีความเหมาะสมทีจะให้ปฏิบตั ิการวิจยั
(๔) ในกรณี ทีเคยได้รับอนุ มตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9 หรื อระเบียบอืนมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี
ข้ อ ๑๔ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดดําเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือนไขนี9 แล้วนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิเพือพิจารณาอนุมตั ิให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิการวิจยั
ในการขออนุมตั ิตามวรรคหนึงให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี9
(๑) โครงการ แผนปฏิบตั ิการวิจยั พร้อมหนังสื อตอบรับจากสถานศึกษา
สถาบัน หรื อหน่วยงานทีทาํ การวิจยั
(๒) บันทึกของส่ วนราชการเจ้าสังกัดซึ งแสดงเหตุผลความจําเป็ นทีจะต้อง
ให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิ การวิจยั ตลอดจน แผนงานหรื อโครงการทีจะให้ขา้ ราชการผูน้ 9 ัน
กลับมาปฏิบตั ิราชการ
(๓) รายละเอียดข้อตกลงเกียวกับการไปปฏิบตั ิการวิจยั
ข้ อ ๑๕ ส่ วนราชการจะอนุมตั ิให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิการวิจยั ได้ไม่เกินสองปี นับแต่
วันทีเริ มไปปฏิบตั ิการวิจยั

การทําสั ญญา
ข้ อ ๑๖ ข้า ราชการที ไ ด้รับ อนุ มตั ิ ใ ห้ไ ปศึ กษาเพิม เติ ม หรื อปฏิ บ ัติก ารวิจ ัย ต้อ งทํา
สัญญาตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบทีกระทรวงการคลังกําหนด
ให้ส่วนราชการทําสัญญาให้ขา้ ราชการทีไปศึกษาเพิมเติมหรื อปฏิบตั ิการวิจยั
กลับมาปฏิบตั ิราชการเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาทีใช้ในการศึกษาเพิมเติมหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั แล้วแต่กรณี

๗
ข้าราชการผูใ้ ดไม่กลับมาปฏิบตั ิราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที
ได้รับระหว่างศึกษา และเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึง เท่ากับ
จํานวนเงิ นเดื อน ทุ น และเงิ นทางราชการจ่ ายช่ ว ยเหลื อดังกล่ าว ให้เป็ นเบี9 ยปรั บแก่ ทาง
ราชการ อีกด้วย
ในกรณี ทีกลับมาปฏิบตั ิราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญา ก็ให้ลดจํานวนเงิน
ทีจะต้องชดใช้ลงตามส่ วน
ข้าราชการผูใ้ ดอยูใ่ นระหว่างปฏิบตั ิราชการชดใช้ แต่โอนไปรับราชการทีส่วน
ราชการหรื อหน่ วยงานของรัฐแห่ งใหม่ ถ้าได้รับอนุ มตั ิให้ผ่อนผันเรื องนับเวลาทีโอนไป
ปฏิบตั ิราชการดังกล่าวเป็ นเวลารับราชการชดใช้ต่อเนือง ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานของ
รัฐแห่งใหม่น9 นั รับโอนทั9งสิ ทธิและหน้าทีตามสัญญานั9นด้วย

การกํากับดูแล
ข้ อ ๑๗ ข้าราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั ต้องอยูใ่ นความดูแลของส่ วนราชการเจ้าสังกัด ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรื อคําแนะนําของส่ วนราชการเจ้าสังกัด รวมทั9งของ ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.
ข้ อ ๑๘ ข้าราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั จะต้องรายงานผลการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับ
ผูอ้ าํ นวยการกองหรื อ เที ยบเท่ าขึ9 นไปและผูม้ ี อาํ นาจอนุ มตั ิ ทราบ ทุ กภาคการศึกษา หรื อ
ทุกหกเดือน และเมือสิ9 นสุ ดการศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
ในกรณี ทีขา้ ราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ไม่ รายงานผลการศึกษา ฝึ กอบรม ดู งาน หรื อปฏิ บตั ิการวิจยั โดยไม่มีเหตุ
อันควร ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิอาจพิจารณาให้ยตุ ิการศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั หรื อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามทีเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ ๑๙ ในกรณี ทีส่วนราชการเจ้าสังกัดมีความจําเป็ นต้องให้ขา้ ราชการทีไปศึกษา
เพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั กลับเข้าปฏิบตั ิราชการก่อนครบกําหนดเวลา
ทีได้รับอนุมตั ิ ข้าราชการผูน้ 9 นั ต้องกลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามคําสังทันที

๘
ข้ อ ๒๐ ข้าราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั จะต้องศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ให้สําเร็ จภายในระยะเวลา
ทีกาํ หนด
ข้าราชการทีได้รับอนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั จะเปลียนแปลงกําหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรื อฝึ กอบรม โครงการวิจยั หรื อแนว
การศึกษา ฝึ กอบรม หรื อดูงาน ไปจากทีได้รับอนุมตั ิไว้ได้ ต่อเมือได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจ
อนุมตั ิ
ข้ อ ๒๑ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานสรุ ปการดําเนินการเกียวกับการพิจารณาให้
ข้าราชการไปศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน และปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศ ให้ ก.พ. ทราบ
ทุกเดือน ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที ก.พ. กําหนด
ข้ อ ๒๒ เมื อครบกําหนดเวลาทีได้รับอนุ มตั ิ หรื อเมื อเสร็ จจากการศึกษาเพิมเติ ม
ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ก่อนครบกําหนดเวลาทีได้รับอนุ มตั ิ ข้าราชการผูน้ 9 ัน
จะต้องรี บรายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการโดยเร็ ว ทั9งนี9 ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วนั ถัดจาก
วันทีครบกําหนดเวลาทีได้รับอนุ มตั ิหรื อวันทีเสร็ จการศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงานหรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที เ ป็ นการศึ ก ษาในระดับ ที สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี และในกรณี ที ไ ป
ปฏิบตั ิการวิจยั ข้าราชการผูน้ 9 นั จะต้องมอบวิทยานิ พนธ์หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์ จํานวนสองฉบับ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด ภายในสี สิบห้าวันนับแต่วนั ทีเสร็ จ
จากการศึกษาเพิมเติม หรื อวันทีสิ9นสุ ดโครงการปฏิบตั ิการวิจยั
ข้ อ ๒๓ การอนุ ม ัติ ใ ห้ ข ้า ราชการผู ้ใ ดไปศึ ก ษาเพิ ม เติ ม ฝึ กอบรม ดู ง าน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ทีได้กระทําโดยถูกต้องตามระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ทีใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั9น
ก่อนวันทีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนี9 ใช้บงั คับ ให้เป็ นอันใช้ได้ และให้ดาํ เนิ นการ
ในเรื องต่างๆ เกียวกับการศึกษาเพิมเติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั ของข้าราชการ
ผูน้ 9 นั ต่อไป ตามระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ทีใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั9น
----------------------

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.........วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่....................
....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................
(ลงชื่อ)..........................................
(............................................)
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้
ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น
ป่วย
กิจส่วนตัว
คลอดบุตร

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
……………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)..............................................................
(...............................................................)
(ตำแหน่ง)..........................................................
วันที่.........../.................../..................
คำสั่ง

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ
(...................................................)
(ตำแหน่ง)..........................................................
วันที่.........../.................../..................

( ) อนุญาต ( ) ไม่อนุญาต
…………………………………………………………………
(ลงชื่อ)...........................................................
(............................................................)
(ตำแหน่ง)..........................................................
วันที่.........../.................../..................

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เขียนที.่ .......................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.............
เรื่อง ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน.......................................................................
ข้าพเจ้า...................................................................ตำแหน่ง................................................................
ระดับ.....................................................สังกัด.....................................................................................................มี
ความประสงค์ลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อ...........................................................................ซึง่
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..........วันทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก..........วันทำการ รวมเป็น.........วันทำการ
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่.........เดือน...............พ.ศ..........ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ........มีกำหนด........วัน
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่......................................................................................................................
....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................................
(ลงชื่อ).................................................
(..................................................)
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้
ลามาแล้ว
ลาครั้งนี้
รวมเป็น
(วันทำการ) (วันทำการ) (วันทำการ)

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ
(...................................................)
(ตำแหน่ง)..........................................................
วันที่.........../.................../..................

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
……………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)................................................................
(...............................................................)
(ตำแหน่ง)..............................................................
วันที่.........../.................../..................
คำสั่ง
( ) อนุญาต ( ) ไม่อนุญาต
…………………………………………………………………
(ลงชื่อ)...........................................................
(............................................................)
(ตำแหน่ง)..........................................................
วันที่.........../.................../..................

แบบใบอุปสมบท
เขียนที.่ ....................................................
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 เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
เขียนที.่ ....................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ...........
เรื่อง ขอลาไปประกอบพิธีฮัจย์
เรียน..................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด....................................................................................................
เข้ารับราชการเมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า
 ยังไม่เคย  เคย ไปประกอบพิธีฮัจย์ บัดนี้มีศรัทธาจะไปปะกอบพิธีฮัจย์
ณ เมืองเมกกะ 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 วั นที่ .......................................................................
..................................................................................ตั้งแต่วนั ที่............เดือน...........................พ.ศ....................
ถึงวันที่..................เดือน............................พ.ศ.....................มีกำหนด.................วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)....................................................
(......................................................)

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
เขียนที.่ ....................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ...........
เรื่อง ...............................................................................
เรียน..................................................................................
ข้าพเจ้า..............................................................ตำแหน่ง........................................................
ระดับ.......................................สังกัด...........................................เกิดวันที่.........เดือน...................พ.ศ...............
เข้ารับราชการเมื่อวันที่............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........ปี...........เดือน...........วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่........................................................
...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 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..................
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. คำชี้แจงในการขออนุญาต
๑.๑ ประวัติ
๑.๑.๑ วันเดือนปีเกิด......................................................................อายุ.................ปี
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.....................................
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ส านัก/กอง................................................................
กรม..................................................อัตราเงินเดือน..............................บาท

1.1.5 เคยไป...

-2๑.๑.๕ 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………………………………………………………………………………………
อื่น ๆ........................................................................................................
๑.๒.๒ ตำแหน่งที่จะไปปฏิบัติงาน……………………………………………………………………
ระดับ...................................หน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยย่อ)......................
……………………………………………………………………………………………………………………
๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน................ปี.....................เดือน.................วัน
๑.๒.๔ กำหนดออกเดินทางประมาณ วันที่............เดือน......................พ.ศ...............
๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ
เงินเดือน อัตราเดือน/ปีละ………………………………………………………………
ค่าที่พัก…………………………………………………………………………………………
ค่าพาหนะในการเดินทาง………………………………………………………………..
อื่น ๆ........................................................................................................
๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ.................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................
(........................................................)

2. คำชี้แจง...

-3๒. 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…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
แต่กรณีมคี วามจำเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร
และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว
ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่วันกลับ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงาน
ครั้งสุดท้าย
มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจำเป็นต้องสั่งให้ไป
ปฏิบัติงานโดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้
๒.๒.๑ ไม่ทำให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่ต้องตั้งอัตรากำลังเพิ่ม
๒.๒..๒ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือต่อ การปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
เป็นประโยชน์...

-4เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง 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......................................................................................................................................................
ตำแหน่งทีไ่ ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งแต่วันที่.................เดือน......................พ.ศ...............ถึงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................
มีกำหนดเวลา...................ปี...................เดือน......................วัน
๒.รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน
ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอด
มาให้ชัดเจน…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะน ามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ประเทศ............................................................................................................................. ........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ)...........................................................
(.............................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
วันที่.........../....................../...............
๔. ความเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ)...........................................................
(.............................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
วันที่.........../....................../...............
๕. ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง......................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ)...........................................................
(.............................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
วันที่.........../....................../...............
หมายเหคุ...

-2หมายเหตุ

๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดข้อความที่จะรายงานเกินกว่าช่องในแบบ ให้ปรับปรุงขยายช่อง
ให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม
๒. ถ้ามีรายงานที่ต้องจัดทำให้องค์การและหรือหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรง
ขอให้แนบไปด้วย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : 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 ขันศิลา
(นางนภเกตต์ ขันศิลา)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
นภเกตต์ ขันศิลา
(นางนภเกตต์ ขันศิลา)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

