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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 2)
โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อกําหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์โดยตรงตามมาตรา 7 (1)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง (1) และวรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 2)”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 1.2.2 ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“1.2.2 ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระบบท่อส่งก๊าช
และระบบจําหน่าย รวมถึงการบํารุงรักษา
2) การจัดหาเพื่อให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมงาน และให้คําปรึกษา
โรงไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบควบคุมกําลังไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจําหน่ายไฟฟ้า อุปกรณ์ด้าน
ระบบไฟฟ้าและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการบํารุงรักษา
3) การจัดหาเพื่อให้บริการทดสอบ ผลิต จัดส่ง จัดจําหน่าย และบริการจัดการพลังงาน
หรือพลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนไอน้ํา น้ําเย็น ขยะ
ตลอดถึ ง พลั ง งานที่ มี ก ารประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น หรื อ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ (อาทิ การผลิ ต แบตเตอรี่ สถานี
หรืออุปกรณ์สําหรับชาร์จยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น)
4) การจัดหาเพื่อให้บริการผลิตและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า
และเคมีวิเคราะห์
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5) การจ้ า งงานบริ ก ารเพื่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ตาม 1.2.1 และธุ ร กิ จ เสริ ม
ตาม 1) - 4)
6) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ
7) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 1.5.2 ของบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“1.5.2 ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาเพื่อให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า
การก่อสร้าง ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) การจั ดหาเพื่ อการให้ บริการออกแบบ ควบคุ มงาน และให้ คํ าปรึกษา ระบบไฟฟ้ า
ระบบสื่อสาร และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) การจัดหาเพื่อให้บริการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน
4) การจัดหาสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการจัดจําหน่ายและให้บริการต่อลูกค้า
5) การจัดหาเพื่อให้บริการฝึกอบรมและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง”
ข้อ 5 ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น 4) ในข้ อ 2.3.2 ของบั ญ ชี เอกสารแนบท้ ายประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
“4) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ หรือศึกษาธุรกิจ
เพิ่มเติม”
ข้อ 6 ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น 4) ในข้ อ 2.4.2 ของบั ญ ชี เอกสารแนบท้ ายประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
“4) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ หรือศึกษาธุรกิจ
เพิ่มเติม”
ข้อ 7 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 6.1.1 ของบั ญ ชี เอกสารแนบท้ ายประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“6.1.1 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การจัดหาไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
2) การจัดหาเพื่อปลูกสร้างสวนป่า เช่น การจัดหาพันธุ์ไม้ เครื่องจักรกลสําหรับ
การเตรียมพื้นที่ ปุ๋ยเคมีและสารเคมี รวมถึงการจ้างเหมาเพื่อปลูกสร้างสวนป่า และการบํารุงรักษาสวนป่า
การทําไม้ และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

