
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดพัสดแุละวธิีกำรจดัซือ้จัดจ้ำงพัสดุที่รฐัต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนนุ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)  
และวรรคสอง  มำตรำ  ๖๕  วรรคสอง  และมำตรำ  ๗๕  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๒) กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อ  

จัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

หมวด  ๑ 
พัสดุส่งเสรมิและพัฒนำดำ้นกำรเกษตร 

 
 

ข้อ ๒ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจำก

กำรเกษตรกรรม  กำรประมง  กำรปศุสัตว์  หรือกำรป่ำไม้  และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำว  และวัสดุหรือครุภัณฑ์กำรเกษตร 

ข้อ ๓ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตรดังต่อไปนี้   เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

(๑) นมโรงเรียนขององค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 
(๒) นม  ยู  เอช  ที  จิตรลดำ  และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจำกโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ 
(๓) ผลิตภัณฑ์และอำหำรส ำเร็จรูปที่ผลิตจำกโรงงำนหลวงอำหำรส ำเร็จรูปโดยผ่ำนสหกรณ์

ของโครงกำรหลวงภำคเหนือ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



(๔) ข้ำวสำรและสินค้ำประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์กำรคลังสินค้ำ   องค์กำรตลำด 
เพื่อเกษตรกร  องค์กำรตลำด  ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  หรือสถำบันเกษตรกร 

(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยกำรผลิตของกรมวิชำกำรเกษตร 
(๖) เมล็ดพันธุ์ข้ำวของกรมกำรข้ำว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองำนจ้ำงบริกำรประเภทพืชจำกเนื้อเยื่อหัตถกรรมและอำหำรที่เป็น

อุตสำหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(๘) วัสดุกำรเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ขององค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  ร้ำนสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล 

(๙) วัสดุกำรเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรเกษตรขององค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  ร้ำนสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล 

(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงำนจ้ำงบริกำรอบไม้  ไสไม้  หรืออัดน้ ำยำไม้ขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 
ข้อ ๔ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตรตำมข้อ  ๓  ให้ด ำเนินกำร  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลเพ่ือจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๓  (๑)  จัดซื้อ

ด้วยเงินดังกล่ำวโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๓  (๒)  หรือ  (๓)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือ 

หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง   หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศ 
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๓  (๔)  จำกองค์กำรคลังสินค้ำ  องค์กำรตลำด
เพ่ือเกษตรกร  องค์กำรตลำด  ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  หรือสถำบันเกษตรกร 
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด  โดยวิธีคัดเลือก  และให้แจ้งหน่วยงำนดงักล่ำวเขำ้เสนอรำคำ  หรือหำกหนว่ยงำน
ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปก็ได้   

(๔) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๓  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๑๐)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี เฉพำะเจำะจง  หน่วยงำน 
ของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๕) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๓  (๘)  หรือ  (๙)  ซึ่งมีรำคำต่อหน่วยไม่เกิน 
หนึ่ งแสนบำทและมีรำคำรวมไม่ เกินห้ำแสนบำท   จำกองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร   ชุมนุม 
สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ำกัด  ร้ำนสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตพัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  แต่ถ้ำมีรำคำรวมเกิน 
ห้ำแสนบำท  ให้ใช้วิธีคัดเลือก  และให้แจ้งหน่วยงำนดังกล่ำวเข้ำเสนอรำคำ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสรมิวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพและพัสดุสง่เสริมผูด้้อยโอกำส 

 
 

ข้อ ๕ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพ”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำร 

ที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้น  เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย  หรือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนเทคโนโลยี  อุตสำหกรรม  สินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม   
วิสำหกิจชุมชน  กลุ่มสหกรณ์  ร้ำนค้ำสหกรณ์  ร้ำนค้ำ  กลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนและต ำบล  กลุ่มอำชีพที่อยู่ใน 
กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนของรัฐหรือที่หน่วยงำนของรัฐรับรอง  หรือกลุ่มอำชีพอื่นที่มีลักษณะ 
เช่นเดียวกัน 

“พัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิตหรือจัดท ำขึ้น
โดยมูลนิธิหรือองค์กำรสงเครำะห์ต่ำง ๆ 

ข้อ ๖ ให้พัสดุส่งเสริมวิสำหกิจและกำรประกอบอำชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกำส
ดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอำชีพในหมู่บ้ำนและต ำบลที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพ้ืนที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไป  ประกอบอำชีพ

เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้และคุณภำพชีวิตในพ้ืนที่หมู่บ้ำนและต ำบลนั้น 
 (ข) มีกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มและมีกำรท ำกิจกรรมของกลุ่มอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้ง 

มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพ่ือด ำเนินกิจกำรร่วมกัน 
 (ค) สมำชิกของกลุ่มต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และมีควำมพร้อมที่จะพัฒนำศักยภำพ

ในกำรผลิตงำนที่รับมำท ำและงำนที่รับมำท ำนั้นต้องด ำเนินกำรโดยสมำชิกในกลุ่ม  และ 
 (ง) มีกำรรับรองกำรด ำเนินงำนของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงำนของรัฐ 

ที่ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อประกอบอำชีพ 
(๒) วัสดุส ำนักงำนของร้ำนค้ำสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองำนจ้ำงให้บริกำรรักษำควำมปลอดภัยขององค์กำรสงเครำะห์

ทหำรผ่ำนศึก  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(๔) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองขององค์กำรและมูลนิธิสงเครำะห์คนพิกำร  ได้แก่  สถำนสงเครำะห์

คนพิกำรและทุพพลภำพ  โรงพยำบำลศรีธญัญำ  โรงงำนอุตสำหกรรมบ ำบัด  สถำนพยำบำลพระประแดง  
โรงเรียนสอนคนตำบอด  ศูนย์ฝึกอำชีพคนตำบอด  โรงเรียนสอนคนหหูนวก  มูลนิธิอนุเครำะห์คนหหูนวก  
หรือมูลนิธิอนุเครำะห์คนพิกำร 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



(๕) ผลิตภัณฑ์จำกเรือนจ ำ  สถำนกักกัน  หรือสถำนกักขัง  รวมถึงงำนก่อสร้ำง  งำนรับจ้ำง  
งำนบริกำร  หรืองำนใด ๆ  ที่ใช้ฝีมือแรงงำนของผู้ถูกคุมขัง  และผลิตภัณฑ์จำกร้ำนจ ำหน่ำยของ 
กรมรำชทัณฑ์ 

(๖) ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรจำกมูลนิธิพระมหำไถ่เพ่ือกำรพัฒนำคนพิกำร 
ข้อ ๗ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ   ๖  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือ 

หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๓ 
พัสดุส่งเสรมิกำรเรียนกำรสอน 

 
 

ข้อ ๘ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตผล  ชิ้นงำน  หรือบริกำรที่ผลิต 

หรือจัดท ำขึ้นในขอบเขตกำรเรียนกำรสอนโดยบุคลำกรของสถำนศึกษำ  หรือหน่วยงำนหรือองค์กร 
ในก ำกับของหน่วยงำนของรัฐที่ผลิตขึ้นตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ 

ข้อ ๙ ให้พัสดุส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนดังต่อไปนี้   เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองำนจ้ำงของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี   มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  หรือสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง   
ที่มหำวิทยำลัยหรือสถำบันผลิตหรือจัดท ำขึ้น 

(๒) งำนจ้ำงต่อเรือไม้ของวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรต่อเรือพระนครศรีอยุธยำ  
หรืองำนจ้ำงเหมำต่อเรือ  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงเรือไม้หรือเรือไฟเบอร์กลำส  จำกสถำนศึกษำ 
ประเภทวิทยำลัยเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมต่อเรือ  ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
กระทรวงศึกษำธิกำร  ที่มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในเรื่องดังกล่ำว 

(๓) งำนจ้ำงท ำครุภัณฑ์และรับจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร 

(๔) เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์และวัสดุส ำนักงำนขององค์กำรค้ำของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองำนจ้ำงที่อยู่ในขอบเขตกำรเรียนกำรสอนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรอำชีวศึกษำ 

(๖) อำวุธหรืองำนจ้ำงผลิตอำวุธของศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร  
กระทรวงกลำโหม 
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(๗) งำนจ้ำงซ่อมอำกำศยำนและวัสดุอุปกรณ์อำกำศยำนของบริษัทอุตสำหกรรมกำรบิน  
จ ำกัด 

(๘) แบตเตอรี่หรือบริกำรเกี่ยวกับแบตเตอรี่   วัตถุพลอยได้จำกกำรผลิต  และผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโรงงำนแบตเตอรี่ทหำร  กองโรงงำนอุตสำหกรรม  กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร  
ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร  กระทรวงกลำโหม 

(๙) ผลิตภัณฑ์หรืองำนจ้ำงจัดท ำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  เครื่องหมำยตอบแทนผู้ช่วยเหลือรำชกำร 
ในกิจกำรของหน่วยงำนของรัฐ  และงำนผลิตภัณฑ์ของกรมธนำรักษ์ 

(๑๐) งำนจ้ำงพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงำนของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของ
หน่วยงำนของรัฐ 

ข้อ ๑๐ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำมข้อ   ๙  ให้ด ำเนินกำร  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๙  (๑)  (๒)  (๖)  (๘)  หรือ  (๙)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง   หน่วยงำน 
ของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๙  (๓)  ที่เป็นของ
สถำนศึกษำของตนเองหรือของหน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรภำยในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้ำนบำท  
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   

(๓) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๙  (๔)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ที่องค์กำรค้ำของ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผลิตออกจ ำหน่ำย
ตำมแบบที่สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีก ำหนดโดยวิธีเฉพำะเจำะจง   หรือ 
หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศ 
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนภำยในวงเงิน 
ไม่ เกินหนึ่ งแสนสำมหมื่นบำท  โดยวิธี เฉพำะเจำะจง   หรือหำกหน่วยงำนของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธี เฉพำะเจำะจง   หน่วยงำนของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๔) ให้หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธกิำรจัดซือ้จัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๙  (๕)  โดยวธิี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกก็ได้ 
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(๕) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงงำนจ้ำงซ่อมอำกำศยำนและวัสดุอุปกรณ์อำกำศยำน 
ตำมข้อ  ๙  (๗)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  
หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 กำรจัดจ้ำงตำมวรรคหนึ่ง  บริษัทอุตสำหกรรมกำรบิน  จ ำกัด  ต้องด ำเนินกำรด้วยตนเอง   
เว้นแต่เป็นงำนจ้ำงบำงส่วนที่บริษัทนั้นไม่อำจด ำเนินกำรเองได้และเกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
โดยกำรเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนกำรซ่อมอำกำศยำน  บริษัทอำจจ้ำงซ่อมอีกทอดหนึ่งได้ 

(๖) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๙  (๑๐)  ตำมเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีหน่วยงำนของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุม

ของหน่วยงำนของรัฐ  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงจำกโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุม
ของหน่วยงำนของรัฐโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 (ข) กรณีหน่วยงำนของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุม
ของหน่วยงำนของรัฐ  แต่โรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐแจ้งว่ำ  
ไม่สำมำรถรับจ้ำงพิมพ์งำนได้บำงส่วน  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงงำนพิมพ์ส่วนที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
กับโรงพิมพ์ของหน่วยงำนของรัฐอื่นหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐอื่น  ทั้งนี้   
ให้หน่วยงำนของรัฐมีหนังสือสอบถำมรำคำไปยังโรงพิมพ์ที่ประสงค์จะจ้ำงพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำมแห่ง  และ
ให้จ้ำงพิมพ์จำกโรงพิมพ์ที่เสนอรำคำต่ ำสุดโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 (ค) กรณีหน่วยงำนของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุม
ของหน่วยงำนของรัฐ  แต่โรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐ 
มีงำนพิมพ์มำกเกินขีดควำมสำมำรถที่โรงพิมพ์จะพิมพ์ได้   ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงงำนพิมพ์โดยวิธี
คัดเลือก  ทั้งนี้  ให้หน่วยงำนของรัฐมีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงำนของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่น
ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐไม่น้อยกว่ำสำมแห่งทรำบ  เพ่ือเข้ำร่วมเสนอรำคำ  หรือ 
หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ 

 (ง) กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง  หำกประสงค์จะจ้ำงพิมพ์จำกโรงพิมพ์
ของหน่วยงำนของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐ  ให้มีหนังสือสอบถำมรำคำ
ไปยังโรงพิมพ์ของหน่วยงำนของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐที่ประสงค์  
จะจ้ำงพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำมแห่ง  และให้จ้ำงพิมพ์จำกโรงพิมพ์ที่เสนอรำคำต่ ำสุดโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 (จ) กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเองและไม่ประสงค์จะจ้ำงพิมพ์โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีคัดเลือกก็ได้   โดยแจ้งให้โรงพิมพ์ของหน่วยงำนของรัฐหรือ 
โรงพิมพ์ที่อยู่ในควำมควบคุมของหน่วยงำนของรัฐไม่น้อยกว่ำสำมแห่งทรำบ  เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันรำคำด้วย  
และหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจ้ำงพิมพ์โดยวิธีคัดเลือก  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศ 
เชิญชวนทั่วไปก็ได้  โดยเผยแพร่ประกำศในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำง 
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หมวด  ๔ 
พัสดุส่งเสรมินวัตกรรม 

 
 

ข้อ ๑๑ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือบริกำรที่มีรำยชื่อตำมบัญชีนวัตกรรมไทย

ของส ำนักงบประมำณ  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงผลิตภัณฑ์ยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำตำมหมวด  ๕   
ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

ข้อ ๑๒ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรมเป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๑๒  โดยให้ใช้เงินงบประมำณจัดซื้อ 

จัดจ้ำงพัสดุดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงพัสดุที่อยู่ในบัญชี 
นวัตกรรมไทย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว   ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรโดยตรง 

(๒) หำกพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงมีผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรตั้งแต่สองรำยขึ้นไป  ให้หน่วยงำนของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก  โดยแจ้งผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรทุกรำยเพ่ือเข้ำร่วมเสนอรำคำ 

หมวด  ๕ 
พัสดุส่งเสรมิสุขภำพและสำธำรณสขุ 

 
 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือบริกำรเกี่ยวกับกำรป้องกัน

หรือกำรรักษำโรค  ยำ  หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุขดังต่อไปนี้   เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริม 

หรือสนับสนุน 
(๑) ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
(๒) ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ซึ่งองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  

หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำรได้ผลิตออกจ ำหน่ำยแล้ว   
(๓) ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ซึ่งองค์กำรเภสัชกรรมหรือโรงงำน 

เภสัชกรรมทหำรมิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจ ำหน่ำย 
(๔) ผลิตภัณฑ์ยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(๕) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่สภำกำชำดไทยผลิตเอง  และไม่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
(๖) ยำที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๖ ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๑๕  (๑)  โดยให้ใช้
เงินงบประมำณจัดซื้อยำดังกล่ำวตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)  ไม่น้อยกว่ำร้อยละหกสิบของ 
เงินงบประมำณในกำรจัดซื้อยำ 

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๑๕  (๒)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกองค์กำร
เภสัชกรรมหรือสภำกำชำดไทย  เว้นแต่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกลำโหมให้จัดซื้อจำกโรงงำน 
เภสัชกรรมทหำร  ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติจะจัดซื้อจำกองค์กำรเภสัชกรรม 
หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำรก็ได้  ทั้งนี้  หน่วยงำนของรัฐสำมำรถจัดซื้อยำที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำจำกผู้ขำยรำยอื่นได้  หำกองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร   
ไม่สำมำรถผลิตออกจ ำหน่ำยให้แก่หน่วยงำนของรัฐได้ทันก ำหนดตำมที่หน่วยงำนของรัฐได้แจ้งแผน  
ประจ ำปีล่วงหน้ำ 

ข้อ ๑๘ ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๑๕  (๓)  ภำยใต้
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีกำรจัดซื้อโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป   ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำร 
ส่วนภูมิภำคเผยแพร่ประกำศในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง  
ก่อนด ำเนินกำรจัดซื้อดังกล่ำวต่อไป 

(๒) กรณีกำรจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคเชิญชวน
องค์กำรเภสัชกรรมและโรงงำนเภสัชกรรมทหำรเข้ำยื่นข้อเสนอด้วยทุกครั้ง 

(๓) กรณีกำรจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคสำมำรถ 
จัดซื้อยำในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ  ซึ่งองค์กำรเภสัชกรรมหรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร 
มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจ ำหน่ำย  จำกองค์กำรเภสัชกรรม  โรงงำนเภสัชกรรมทหำร  หรือผู้ขำยรำยใดก็ได้ 

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซือ้พัสดุตำมขอ้  ๑๕  (๔)  มูลค่ำรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสบิ 
ของแผนควำมต้องกำรจัดซื้อยำตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)  หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำรำยกำรที่ตรงกับ 
บัญชีนวัตกรรมไทยทั้งหมดของหน่วยงำนนั้น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดซื้อยำทั่วไป  (ยำเคมี)  ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตำมบัญชีรำยกำรยำของหน่วยงำนนั้น 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของมูลค่ำรวมของเงินงบประมำณค่ำจัดซื้อยำตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)   
ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย  ณ  ต้นปีงบประมำณ 

(๒) จัดซื้อยำชีววัตถุซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตำมบัญชีรำยกำรยำชีววัตถุของหน่วยงำนนั้น  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของมูลค่ำรวมของเงินงบประมำณค่ำจัดซื้อยำชีววัตถุตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)   
ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย  ณ  ต้นปีงบประมำณ 

(๓) วิธีกำรจัดซื้อในบัญชีนวัตกรรมไทย 
 (ก) หำกรำยกำรยำตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)  ที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำตำมบัญชีนวัตกรรมไทยรำยกำรใด  มีผู้แทนจ ำหน่ำยเอกชนเพียงรำยเดียว  และ 
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มีองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร  ได้ผลิตออกจ ำหน่ำยด้วยแล้ว  
หน่วยงำนของรัฐจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจงจำกผู้แทนจ ำหน่ำยเอกชน   องค์กำรเภสัชกรรม  
สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำรก็ได้ 

 (ข) หำกรำยกำรยำตำมชื่อสำมัญ  (generic  name)  ที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำตำมบัญชีนวัตกรรมไทยรำยกำรใด  มีผู้แทนจ ำหน่ำยเอกชนหลำยรำย  และมีองค์กำร
เภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร  ได้ผลิตออกจ ำหน่ำยด้วยแล้ว  หำกหน่วยงำน
ของรัฐจะจัดซื้อจำกผู้แทนจ ำหน่ำยเอกชน  ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  แต่หำกจะจัดซื้อ
จำกองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำร  หน่วยงำนของรัฐจะจัดซือ้โดยวธิี
เฉพำะเจำะจงจำกองค์กำรเภสัชกรรม  สภำกำชำดไทย  หรือโรงงำนเภสัชกรรมทหำรก็ได้ 

ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐไม่สำมำรถจัดซื้อยำทั่วไป  (ยำเคมี)  หรือยำชีววัตถุตำม  (๑)  หรือ  (๒)  
หน่วยงำนของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรำยงำนเหตุผลควำมจ ำเป็นไปยังหน่วยงำนต้นสังกัดทุกรำยไตรมำส  
เพื่อให้หน่วยงำนต้นสังกัดรำยงำนไปยังส ำนักงบประมำณต่อไป 

ข้อ ๒๐ ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดซื้อพัสดุต ำมข้อ  ๑๕  (๕)   
จำกสภำกำชำดไทยโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

ข้อ ๒๑ ให้รำชกำรส่วนกลำงและรำชกำรส่วนภูมิภำคจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๑๕  (๖)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  และให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติประกำศก ำหนดตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ 

หมวด  ๖ 
พัสดุส่งเสรมิควำมมัน่คงด้ำนพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติ 

 
 

ข้อ ๒๒ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติ”  หมำยควำมว่ำ  สินค้ำหรือ

บริกำรที่เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ  เช่น  น้ ำมันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  น้ ำ  หรือไฟฟ้ำ 
ข้อ ๒๓ ให้พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและทรัพยำกรธรรมชำติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุ

ที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(๑) น้ ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท  ปตท.  จ ำกัด  (มหำชน) 
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ ำมันของโรงงำนกลั่นน้ ำมันฝำง  กรมกำรพลังงำนทหำร 
(๓) งำนจ้ำงบริกำรเกี่ยวกับไฟฟ้ำและประปำของกำรไฟฟ้ำนครหลวง  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  

กำรประปำนครหลวง  และกำรประปำส่วนภูมิภำค 
ข้อ ๒๔ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๓  ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้หน่วยงำนของรัฐนอกจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไท ย  จัดซื้อ พัสดุ 
ตำมข้อ  ๒๓  (๑)  ตั้งแต่หนึ่งหมืน่ลิตรขึ้นไป  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์
จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงำนของรัฐในสังกัดกระทรวงกลำโหมจัดซื้อพัสดุตำมข้อ  ๒๓  (๒)  โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐ 
จะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๓  (๓)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำน 
ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ 
วิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๗ 
พัสดุส่งเสรมิควำมมัน่คงด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสนิค้ำเกษตร 

 
 

ข้อ ๒๕ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสินค้ำเกษตร”  หมำยควำมว่ำ  

งำนจ้ำงบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบและกำรตรวจวิเครำะห์ในด้ำนอำหำร    
ควำมปลอดภัยอำหำร  สินค้ำเกษตรและอำหำร  ปัจจัยกำรผลิต  สิ่งแวดล้อม  รวมถึงกำรทดลอง   
สุ่ม  เก็บ  รวบรวมตัวอย่ำงสินค้ำเพ่ือกำรทดลอง  กำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร  กำรตรวจประเมิน  
กำรตรวจรับรองด้ำนมำตรฐำน  และกำรสอบเทียบเครื่องมือ   

ข้อ ๒๖ ให้พัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำรและสินค้ำเกษตร   
ของบริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง  (ประเทศไทย)  จ ำกัด  เป็นพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน   

ข้อ ๒๗ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงพัสดุตำมข้อ  ๒๖  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำก
หน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๘ 
ประเภทของทีป่รึกษำที่รัฐตอ้งกำรสง่เสรมิหรือสนบัสนนุ 

 
 

ข้อ ๒๘ ในหมวดนี้ 
“ที่ปรึกษำ”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ให้ค ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนของรัฐในด้ำน 

กำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ  และให้หมำยควำมรวมถึงกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำและกำรให้บริกำร 
ทำงวิชำกำร 

ข้อ ๒๙ ที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนแบ่งออกเป็นสองประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ปรึกษำที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ  ได้แก่ 
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 (ก) มหำวิทยำลัยของรัฐทุกแห่ง 
 (ข) รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ 
 (ค) สถำบันพระปกเกล้ำ 
 (ง) สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 (จ) สถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ส ำนักงำน  ก.พ.ร. 
 (ฉ) ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(๒) ที่ปรึกษำที่มิใช่หน่วยงำนของรัฐ  ได้แก่ 
 (ก) มูลนิธิพัฒนำประสิทธิภำพในรำชกำร  โดยสถำบันที่ปรึกษำเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพ

ในรำชกำร 
 (ข) สถำบันวิจัยจุฬำภรณ ์
ข้อ ๓๐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมข้อ  ๒๙  (๑)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  และ  (ฉ)  

และ  (๒)  โดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำนของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  
หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมข้อ  ๒๙  (๑)  (ก)  ในขอบเขตสำขำที่จัดให้มี
กำรเรียนกำรสอนภำยในมหำวิทยำลัยนั้น ๆ  เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย
อย่ำงแท้จริง  โดยให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้ำโครงกำรหรือผู้บริหำรโครงกำรจะต้องเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัยของรัฐนั้น  และ 
(๒) กำรด ำเนินงำนจะต้องด ำเนินกำรโดยบุคลำกรหลักของมหำวิทยำลัยของรัฐนั้นไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละแปดสิบของจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในโครงกำร 
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำตำมวรรคหนึ่ง  ให้ด ำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หรือหำกหน่วยงำน 

ของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  หน่วยงำนของรัฐจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือ 
วิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือกำรวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัยของรัฐจะต้อง
ไม่มีผลกระทบเสียหำยต่อกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นโดยปกติของข้ำรำชกำร  
คณำจำรย ์ นักศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อุตตม  สำวนำยน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  เนื่องจำกกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐ 
ต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีบทบัญญัติบำงประกำรที่ยังไม่ครอบคลุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในบำงกรณี  ท ำให้เกิดข้อขัดข้อง 
ในกำรปฏิบัติงำน  ประกอบกับในปัจจุบันมีพัสดุและประเภทของที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน
เพ่ิมเติม  สมควรปรับปรุงกำรก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน  รวมทั้งวิธีกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุดังกล่ำวเสียใหม่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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