
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพุธ ที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

........................................................ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม. พล อต ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  

รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช 
๒. นายพร ดังดี    รอง ผอ.สพม.พช 
๓. ส.ต.ท.สุชาติ สวุรรณเลิศ  รอง ผอ.สพม.พช 
๔. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์   ผอ.รร. เพชรพิทยาคม 
๕. นายวัชรินทร์ ดีดาร ์   ผอ.รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๖. นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง  ผอ.รร. พัชรพิทยาคม 
๗. นางอารีวรรณ  ขุนภักดี  ผอ.รร. วังโป่งพิทยาคม 
๘. นายมานะ  มะสิน   ผอ.รร. วังโป่งศึกษา 
๙. พลตำรวจตรีสุริยัน จันเกิน (ผู้แทน) ผอ.รร. วิทยานุกูลนารี 
๑๐. นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์   ผอ.รร. ชนแดนวิทยาคม 
๑๑. นางพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น  ผอ.รร. เนินพิทยาคม 
๑๒. นายไกรโรจน์  สิงห์สถิตย์  ผอ.รร. เพชรบูรณ์วิทยา 
๑๓. นายธนัญชัย  พรหมภักดี  ผอ.รร. ดงขุยวิทยาคม 
๑๔. นายสุบรรณ พลบุรี (ผู้แทน)  ผอ.รร. หล่มสักวิทยาคม 
๑๕. นางธิตาพร ฤทธิ์รอด   ผอ.รร. ติ้ววิทยาคม 
๑๖. นายภูพัฒน์  ไกรลาศ   ผอ.รร. ผาเมืองวิทยาคม 
๑๗. นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข  ผอ.รร. เมืองกลางวิทยาคม 
๑๘. นางลำดวน  นักดนตรี  ผอ.รร. ศรีจันทร์วิทยาคมฯ 
๑๙. นายพีรวัตร จันทกูล   ผอ.รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๒๐. นายวิชชา อยู่เพชร   ผอ.รร. ผาแดงวิทยาคม 
๒๑. นางบุศราภรณ์ คำแก้ว  ผอ.รร. หล่มเก่าพิทยาคม 
๒๒. นายไพโรจน์  เดชะ   ผอ.รร. เมืองราดวิทยาคม 
๒๓. นายจุลินทร์ น้ำค้าง   ผอ.รร. แคมป์สนวิทยาคม 
๒๔. นายสายันต์  คงสุข   ผอ.รร. ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
๒๕. นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง  ผอ.รร. หนองไผ่ 
๒๖. นายฐิติพงษ์  ตรีศร   ผอ.รร. นาเฉลียงพิทยาคม 
๒๗. นายสุวรรณชัย  พรหมศร  ผอ.รร. เพชรละครวิทยาคม 
๒๘. นางน้ำผึ้ง  จันเจริญ   ผอ.รร. ท่าด้วงพิทยาคม 
๒๙. นายมนตรี  สำเภา   ผอ.รร. บึงสามพันวิทยาคม 
๓๐. นายคำภาสณ์  บุญเติม  ผอ.รร. วังพิกุลพิทยาคม 
๓๑. นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ผอ.รร. ซับบอนวิทยาคม 
๓๒. นางสาวพัทธนันต์  แหยมแก้ว  ผอ.รร. ศรีมงคลวิทยาคม 



๒ 

๓๓. นายศุภโชค  แข่งแก้ว  ผอ.รร. ศรีเทพประชาสรรค์ 
๓๔. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ   ผอ.รร. นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
๓๕. ดร. อรทัย อินการทุม  ผอ.รร. พุขามครุฑมณีอุทิศ 
๓๖. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช  ผอ.รร. น้ำร้อนวิทยาคม 
๓๗. นางรัชดา  ผูกผยนต ์   ผอ.รร. ซับสมบูรณ์วิทยาคม 
๓๘. นายสิทธิโชค  ทองโคตร  ผอ.รร. โคกปรงวิทยาคม 
๓๙. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ผอ.รร. วังใหญ่วิทยาคม 
๔๐. นายกิติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช  ผอ.รร. เมืองศรีเทพ 
๔๑. นางสุพิชญา  เหล็กแดง  ผอ.รร. นาสนุ่นวิทยาคม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์  รอง ผอ.สพม.พช   (ไปราชการ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
๒. จ.ส.อ.สมบูรณ์  ถนอมพลกรัง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. นางสาวประกาย  บรรลัง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๔. นางละออง  หาญยากรณ์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
๕. นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๖. นายอนิรุทธิ์  ชูสาย   ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
๗. นายอุเทน หาญสมบัติ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. นางสาวธนัชยา ปานทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๙. นางสาวยลพัชร์ มีเนน   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๑๐. นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๑. นายสุริยัน จันเกิน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
๑๒. นางพรทิพย์ อินทร์บัวทอง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
๑๓. นางวิไลพร ยิ้มเยาะ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
๑๔. นายดนัยฤทธิ์ พิลา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
 
เริ่มประชุม       เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมดังนี้ 
  



๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
          ๑.๑ ว่าที ่ ร.ต. ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก - อุตรดิตถ์  
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช 
  ๑. นโยบายพาน้องกลับห้องเรียน ติดตามเด็กออกกลางคัน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานความก้าวหน้าทุกวันพุธ 
ในส่วนของโรงเรียนให้รายงานความก้าวหน้ามายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกวันจันทร์  โรงเรียนที่มี
นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนที ่ไม่มีตัวตน นักเรียนที่ไม่มาเรียน ให้โรงเรียนปักหมุดผ่าน Application  
“พาน้องกลับห้องเรียน” เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลแบบออนไลน์และสามารถลงพ้ืนที่ได้ทันที 
 

  ๒. นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา  การขับเคลื ่อนศูนย์ MOE Safety Center 
กำหนด kickoff ระดับประเทศ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้านความปลอดภัย เช่น ด้านอาคารเรียน 
อาคารสถานที่ต่างๆ ความปลอดภัยด้านการถูกคุกคามทางสื่อ และ เน้นความปลอดภัยของครูกับนักเรียน  
เป็นกรณีพิเศษ หาแนวทางการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศครูกับนักเรียน / เด็กจมน้ำ 
 

  ๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ณ เวลานี้ ใช้การเรียนที่เหมาะสมกับ
นักเรียนที่สุด ให้ศึกษานิเทศก์ฯ ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน / นวัตกรรมช่วงโควิด ถอดบทเรียนครู  
 

  ๔. แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้แก่ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาส 
ให้สำนักมัธยมฯ ที่มีนักเรียนขยายโอกาสอยู่รอบๆ ของโรงเรียนจำนวนต่ำกว่า ๒๐ คน ให้โรงเรียนนั้นเข้าไปดู
เพ่ือนำนักเรียนมาเรียนกับโรงเรียนคุณภาพ   
 

  ๕. การพัฒนาครู เพื่อให้เกิดสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล ซึ่งจะนำครูไปอบรมโดยใช้ศูนย์ 
HCEC ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนหนองไผ่ และโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เป็นการสอบครูทั่วประเทศ 
ผลการทดสอบไม่นำมาเป็นการประเมินในเรื่องต่างๆ เพ่ือติดตามการพัฒนาความรู้ของครูโดยเฉพาะ  
 

  ๖. การแก้ไขปัญหาหนี ้ส ินครู  ฝากผู ้บร ิหารสถานศึกษาติดตาม คร ูม ีภาระหนี ้สิน 
มากน้อยเพียงใด ฝากตัวแทนสหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ให้ครูได้หรือไม ่ 
 

  ๗. นโยบายเร่งด่วน 
      ๗.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  สพฐ. จัดสรรตามโครงการต่าง ๆ  
      ๗.๒ การตรวจสอบความถูกต้องอัตรากำลัง การทำสัญญาจ้างลูกจ้างในโรงเร ียน  
ให้โรงเรียนสำรวจสัญญาจ้างของลูกจ้างในโรงเรียนว่า ใช้งบประเภทใด และใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
      ๗.๓ การสอบครูผู้ช่วย ในวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำชับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
กำกับ ดูแล ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
      ๗.๔ ฉีดวัคซีนของนักเรียน ภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
ได้รับวัคซีนเกิน ๙๐% ของนักเรียนทั้งหมด  
      ๗.๕ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาวะวิกฤต วิธีการดูแลเด็กเล็ก เด็กโต  เมื่อนักเรียน 
มีปัญหาทางด้านครอบครัว หรือการเผชิญเหตุต่างๆ ให้ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
      ๗.๖ การจ้างครูอัตราจ้าง ให้จ้างตามกระทรวงการคลัง โดยใช้วิธีการจ้างตามระเบียบพัสดุ  
 



๔ 

  ๘. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” แนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน 
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้ช่องทางการดำเนินการ  
เมื่อได้ความคืบหน้าแล้วจะขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในคราวต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕   
   วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  



๕ 

   ๓.๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       
        ๓.๑.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย - รายจ่ายลงทุน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



๖ 

 



๗ 

 

 
 



๘ 

 



๙ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๑๕๖,๒๐๐.๐๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ๑๓,๒๖๕,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๗๓ โรงเรียนได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓,๕๓๔,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๕ และโรงเรียน 
ยังไม่ได้ก่อหนี้ เป็นเงิน ๘,๓๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๒  
 รายการที่ ๑-๕, ๓๑, ๓๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ  
ขณะนี้อยู่ระหว่างให้โรงเรียนจัดทำคุณลักษณะ   
 รายการที่ ๖ - ๓๐, ๓๒, ๓๔ - ๓๖ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการ
โดยวิธีการคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอ  
 รายการที่ ๓๗ – ๗๐ งบค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน ๓๔ โรงเรียน 

 ทั้งนี ้ ขอให้โรงเรียนควบคุมการทำงานของผู ้รับจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา และเร่งรัด
ดำเนินงานให้อยู ่ในกรอบระยะเวลาของสัญญาจ้าง หากผู ้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้วให้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ แล้วนำหลักฐานทั้งหมดส่งเบิกที ่สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                                ๓.๑.๒ อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุ ที ่ร ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม) 

 กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิก ว ๘๔๕ ให้ใช้ ว ๗๘ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างพัสดุ ที ่ร ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที ่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีประเด็นสำคัญดังนี้ 

๑. ยกเลิก ว ๘๔๕  
๒. ยกเว้นการดำเนินการตามกฎกระทรวง ในข้อ ๗ วรรค ๑ (๒) (ก) (ข) และวรรค ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีคัดเลือกจาก SME ข้อ ๒๗/๓ วรรค ๑ (๒) (ข) (๒) วรรค ๒ 
๓. ให้มีผลบังคับใช้ ดังนี้  
    ๑) กรณี E-bidding ให้ประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
    ๒) กรณีวิธีคัดเลือก ส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ SME จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

ให้ยกเลิกการเชิญชวน และให้ดำเนินการใหม่โดยวิธี E-bidding  
    ๓) กรณีส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ SME แล้ว กำหนดวันยื่นเสนอราคาเป็นวันที่ ๓๑ มกราคม 

๒๕๖๕ ให้ดำเนินการตาม ว ๘๕ เดิมต่อไปได้  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
   ๓.๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
         ๓.๒.๑ เรื ่อง ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา 

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ดังนี้ 

 



๑๐ 

                กลุ่มที่ ๑ ข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ซึ่งเป็นนักเรียนทุน 
เสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ : ระดับชั้นอนุบาล ๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)  
ที่ได้รับเงินเยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค – ๑๙ คนละ ๘๐๐ บาท โดยที่นักเรียนรับเงินไปแล้ว                      
แต่ไม่พบข้อมูลการเรียนต่อ (ข้อมูลภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยมีนักเรียน 
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๑ คน  
                กลุ่มที่ ๒ ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบ
จากจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กับจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่      
๒/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๖๔ คน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่เกี ่ยวข้อง จำนวน ๒๗ โรงเรียน  รายละเอียดดังแนบ ดำเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา           
ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ ความแจ้งแล้ว นั้น 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เชิญประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference ในวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
เพื ่อช ี ้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู ่ระบบการศึกษา               
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่าน ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าที่ ร.ต.ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชี ้แจงวิธีการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน” และเว็บไซต์ https://dropout.edudev.in.th และ   
นายเอกลักษณ์  ทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. ตอบข้อคำถามจากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
        กลุ ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื ่อเตรียมความพร้อม  
ในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จะแจ้งเป็นหนังสือราชการมาอีกครั้ง เพื่อชี้แจงวิธีการใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน” และเว็บไซต์ 
https://dropout.edudev.in.th  เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ลงทะเบียนสมัคร
ทางเว็บไซต์ และ ใช้ Application “พาน้องกลับมาเรียน” รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานทราบทุกวันจันทร์ รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๓.๒๒ประกาศแนวปฏิบ ัต ิเก ี ่ยวก ับการร ับน ักเร ียนส ังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งประกาศแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน (รายละเอียดแนบท้ายวาระ
การประชุม)          
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๑ 

 
        ๓.๒.๓ แนวทางการบร ิหารจ ัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย  
(MOE Safety Center) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ม ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง จ ัดตั ้งศูนย ์ความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ และ สพฐ. มีประกาศ เรื ่อง จัดตั้งศูนย์ 
ความปลอดภัย สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ในการนี้ สพฐ. ขอให้ สพม.พช 
ดำเนินการแต่งตั้งศูนย์ความปลอดภัย สพม.พช และแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภ ัย โดยความเห ็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ตามประกาศ สพฐ.  
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๘ โดยดำเนินการตามแนวทาง 
การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้งนี้ ในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
(MOE- Safety Center) ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference) สพฐ. กำหนดให้ สพท. และโรงเรียนในสังกัดสร้าง E-mail ตามแนวทางที่ สพฐ. 
กำหนด เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ขอให้ โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการศ ูนย ์ความปลอดภ ัย ในโรงเร ียน แต ่งต ั ้ งเจ ้าหน ้าท ี ่ด ูแลระบบ MOE Safety Center  
ระดับสถานศึกษา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสร้าง E-mail (ชื ่อของ  
E-Mail: moesc. รหัส๑๐ หลักของโรงเรียน@gmail.com) เพ่ือใช้สำหรับการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย (MOE Safety Center) ตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
ดูแลระบบ MOE Safety Center ระดับสถานศึกษา ให้สแกน QR code เข้า Line Grop: MOE สพม.พช ทั้งนี้  
ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการดำเนินงานจัดตั้งและเอกสารที่เกี ่ยวข้อง ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เอกสารรายงาน ดังนี้  

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ระบุชื่อสถานศึกษา 
๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ระดับสถานศึกษา 
๓. แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center พร้อม E-mail  

(ชื่อของ E-Mail: moesc.รหัส๑๐ หลักของโรงเรียน@gmail.com) 
สำหรับ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ได ้ดำเน ินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ดูแลระบบ MOE Safety Center ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้าง E-mail เพื่อใช้สำหรับการบริหาร
จ ัดการระบบมาตรฐานความปลอดภ ัย (MOE Safety Center) เร ียบร ้อยแล ้ว โดยใช ้ช ื ่อ E-mail: 
moesc.m.PNB@gmail.com (รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม) 
  เน้นย้ำ ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องของกรณีนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต และภัยทางไซเบอร์ ขอให้
โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครอง สอดส่องดูแลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) เป็นพิเศษ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๑๒ 

            ๓.๓ หน่วยตรวจสอบภายใน 
         ๓.๓.๑ การจัดส่งรายงานปฏิบัติงานทางบัญชีประจำเดือน ขอให้ทางโรงเรียน
ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป   

โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานเงินคงเหลือ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๕) 
๑. โรงเรียนเนินพิทยาคม    (พ.ย.-ธ.ค.๖๔)  
๒. โรงเรียนเพชรบูรณ์พิทยา  (พ.ย.-ธ.ค.๖๔) 
๓. โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม  (พ.ย.-ธ.ค.๖๔) 
๔. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  (พ.ย.-ธ.ค.๖๔) 
๕. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม  (พ.ย.-ธ.ค.๖๔) 
๖. โรงเรียนเพชรละครวิทยา  (ธ.ค.๖๔) 
๗. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม   (ธ.ค.๖๔) 
๘. โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม  (ธ.ค.๖๔) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                  ๓.๔.๑ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ในวันที ่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ดังนี้  

๑.๑ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ประชุมที่ ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม.พช 
 ๑.๒ คณะกรรมการระดับสนามสอบ ทั้ง ๑๑ สนามสอบ ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ ,ผู้ประสานงาน                       
กรรมการกลาง ทั้ง ๑๑ สนามสอบ ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม.พช 
 ๑.๓ คณะกรรมการระดับสนามสอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่พยาบาล, กรรมการคุม
ห้องสอบ, กรรมการคุมห้องสอบสำรอง ,นักการภารโรง,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ ผ่าน Google meet และ facebook Live  สพม.พช ลิงก์: https://meet.google.com/dje-tvrf-
ndv  PIN: ๓๘๙ ๗๑๔ ๘๕๙# 
 

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

https://meet.google.com/dje-tvrf-ndv
https://meet.google.com/dje-tvrf-ndv


๑๓ 

 
                  ๓.๔.๒ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จะดำเนินการจัดสอบ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐น. ๙๔ คณิตศาสตร์ ๙๐ นาท ี

  พัก ๓๐นาที  
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐น. ๙๑ ภาษาไทย ๙๐ นาท ี

  พัก ๖๐ นาที  
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ๙๕ วิทยาศาสตร์ ๙๐ นาท ี

  พัก ๓๐ นาที  
๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ๙๓ ภาษาอังกฤษ ๙๐ นาท ี

    
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  ๓.๔.๓ ประกาศผลสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ผ่าน www.niets.or.th วันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๓.๕ กลุ่มกฎหมายและคดี 
                  ๓.๕.๑ มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู ้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๙๖ 
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
  ๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูณณ์ ที ่ ศธ ๐๔๓๒๕/๓๐๓  
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือ ๑ และ ๒ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนถือว่ าเป็นการกระทำ 
ผิดวินัย 
 



๑๔ 

  



๑๕ 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๑๖ 

๓.๖ กลุ่มนโยบายและแผน         
       ๓.๖.๑  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นกระทรวง 

ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
ศ ึกษาธ ิการนำไปประกอบการข ับเคล ื ่อนการจ ัดการศ ึกษาให ้ม ีค ุณภาพและประสิทธ ิภาพ ต ่อไป   
(รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระการประชุม) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๓.๗ กลุ่มอำนวยการ 
         ๓.๗.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด-๑๙) ผ่านระบบ E – COVID ๑๙ Report ขอให้สถานศึกษาในสังกัด รายงานข้อมูลสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผ่านระบบ E-COVID ๑๙ Report โดยเข้า
บันทึกข้อมูลในระบบทุกวันจันทร์ หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ตามหนังสือ สพม.พช ด่วนที่สุด  
ที่ ๐๔๓๒๕/๔๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        -ไม่มี- 
  

  ๓.๙ กลุ่ม DLICT 
        -ไม่มี- 
 
   ๓.๑๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       
                    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕        เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๕.๑ ความเคลื ่อนไหว ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด  
โดยนายวุฒิ ศรีศรุตวงษ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
               ๑) เชิญชวนผู้บริหารประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการครูในสังกัดเป็นสมาชิก
สหกรณอ์อมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด 
         ๒) การชำระเง ินไม ่ท ันตามกำหนดเวลา หร ือเง ินคงเหลือไม ่ถ ึง ๓๐%  
จะประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยการบันทึก MOU ในการหักเงิน 
ส่งให้กับสหกรณอ์อมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๑๗ 

   ๕.๒ ความเคลื่อนไหว ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายพัชริน ภู่ชัย แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
         ๑) แจ้งกำหนดการประชุม ส.ม.บ.ท. ทั ่วประเทศ ในวันที ่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ณ หอวัง กรุงเทพมหานคร 
         ๒) ให้กำลังใจผู้บริหารทุกท่านที่จัดการเรียนการสอนทั้ง ๕ รูปแบบ ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนใดพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถแจ้งใหค้ณะผู้บริหารทราบ เพ่ือจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๓ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วมกับ สพม.เพชรบูรณ์ โดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
         ๑) สมป. มีการติดตาม ผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาสร้างทักษะ 
การจัดการเรียนการสอนให้กับครู ในเรื ่องของการสร้างสื่อเทคโนโลยี ทั้งนี้ ได้แจ้งช่องทางในการติดตาม 
ให้โรงเรียนในสังกัดทราบเรียบร้อยแล้ว เพ่ือสรุปเป็นผลการดำเนินงานของโครงการ 
         ๒) สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ขอขอบคุณที่ช่วยกัน
ส่งเสริม ได้เข้าทำงานในเรื่องของคณะกรรมการศึกษา และประชาสัมพันธ์ ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เป้าหมายคือการดูแลสมาชิก ดูแลองค์กร/หน่วยงาน และเป้าหมายสำคัญคือ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ขณะนี้กำลังดำเนินการในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด มอบหมายให้ดูแลเรื่องของการพัฒนาสมาชิก
และสวัสดิการต่าง ๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๔ ผ้าป่า ของนายสุร ินทร ์ สว่างอารมณ์ ผ ู ้อำนวยการสำนักนโยบาย 
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดตั้งกองผ้าป่า เพื่อทอดที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๕ ขอเชิญชวนผู้บริหารร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธา     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๕ นายกิตติศักดิ์ เพิ่มพูนพานิชย์ ขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ให้การช่วยเหลือ
โรงเรียนเมืองศรีเทพ และโรงเรียนนาสนุ ่นวิทยาคม จากการเผชิญเหตุอุทกภัย นายวิเศษ ปิ ่นพิทักษ์                      
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม และนายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ได้มอบครุภัณฑ์ 
โต๊ะเก้าอ้ี ให้กับโรงเรียนเมืองศรีเทพ และโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๖ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าอบรมลูกเสือ โดยนายสุวรรณชัย พรหมศร  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
         ๑) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ฝากผู้บริหารทุกท่าน  
ในฐานะเป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและเป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยากให้ครูได้วุฒิที่ไปจัดตั้งกลุ่ม/
กองลูกเสือ โดยเข้ารับการอบรมวูดแบดจ์ ๒ ท่อนปลายเดือนมีนาคม สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (ค่ายลูกเสือโรงเรียนเพชรละครวิทยา)   



๑๘ 

         ๒) เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาอบรมวูดแบดจ์ ๓ ท่อน ขณะนี้กำลังดำเนินการ
ส่งใบสมัครเข้ารับคัดเลือก มีผู้ยื่นความจำนงขอสมัคร ๖๐ ราย โดยจัดอบรมประมาณ ปลายเดือนเมษายน 
สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
(ค่ายลูกเสือโรงเรียนเพชรละครวิทยา)   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
           ศิริพร  บุ้งจันทร์ 
     (นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์) 
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
       ละออง  หาญยากรณ์ 
    (นางละออง  หาญยากรณ์) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
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เอกสารประกอบการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

6 ^ 9  มกราคม ๒๕๖๕
เร่ือง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ
อ้างถึง ห น ังส ือคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยป ัญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัสด ุภาคร ัฐ  ด่วนที่สุด 

ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมืผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
และคณ ะกรรมการวิน ิจฉ ัยป ัญหาการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ (คณะกรรมการวิน ิจฉ ัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ 
ท ี่อ ้างถ ึงอน ุม ัต ิยกเว ้นและกำหนดแนวทางการปฏิบ ัต ิตามกฎกระฑรวงา ซึ่งการอนุม ัต ิยกเว้นการปฏิบ ัต ิ 
ตามกฎกระทรวงๆ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันในการเสนอราคาชองผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ชนาดกลางและขนาดย่อม (ร/\/แะร) และกรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐเช ิญเฉพาะผู้ประกอบการ ร/VIธร รายเด ิม 
เช้ายื่นข้อเสนอ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม จากเดิมที่กำหนดให้เชิญผู้ประกอบการ ร/ทรร 
ท ี่ฃ ึ้นทะเบ ียนสินค้าหรืองานบริการไว้ก ับสำน ักงานส่งเสริมว ิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
และตรงกับที่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐผู้จัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ 
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย โดยเพิ่มเป ็นให้เชิญไม่น ้อยกว่า ๖ ราย แต่การดำเน ินการเข ่นนี้ก ็ย ังไม่สามารถแก้ไข 
ป ัญหาดังกล่าวได้ รวมถึงข ั้นตอนที่กำหนดให้หน ่วยงานของรัฐต้องค้นหารายการสินค้าหรืองานบริการ 
ท่ี พพผ.■ ชาล!5๓651ว.๓ ค  ของ สสว. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ร/VIธร 
รวมทั้งในการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่หน่วยงานของรัฐต้องนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ไปตรวจสอบที่ พ ผ พ .๓ เธฒ.01-,1:เา ชองสภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทยว่า พ ัสดุน ั้นม ีผ ู้ประกอบการ 
มาขึ้นทะเบียนไม,น้อยกว่า ๖ ราย หรือไม่ ซ ึ่งป ัจจุบ ันยังเป ็นปัญหาในทางปฏิบ ัติและเป็นการเพิ่มขั้นตอน 
อันเป็นการสร้างภาระงานให้แก'เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อแก้ไขปัญหาการสมยอมกันใบการเสนอราคา ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

/รวม ..-



- ๒ -

รวมทั้งลดความผิดพลาดในการใช้ด ุลพิน ิจในการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เก ี่ยวข้อง จ ึงอาศ ัยอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕:๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเว้นการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ช) และ วรรคสาม 
๑.๒ ข้อ ๒๗/ ๓ วรรคหน่ึง (๒) (ข) และ (๒) วรรคสอง 

๒. ยกเลิกหนังสือที่อ ้างถึง โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. หนังสือฉบับนี้ให้มืผลใช้บังคับดังนี้
๓.๑ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยว ิธ ีป ระกวดราคาอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ (เปรเะ^โอท^ ธเฟฟเท5 : 

6 - ๖[๗๐!เทฐ) ที่จะประกาศเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6 - 0?) ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันท่ีลงนามในหนังสือฉบับน้ีเบ็เนต้นไป

๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก สำหรับกรณีที่หน่วยงานชองรัฐได้ส่งหนังสือเชิญขวน 
ไปยังผู้ประกอบการ ร^าธร จนถึงวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้ ให ้หน ่วยงาบชองรัฐยกเล ิกการเช ิญชวน 
และดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โ)1ต /*า (ตา !̂)ว )!)โ ^ /

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖



คู่มือ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสบับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบทา้ยหนงัสอืคณะกรรมการวินจิฉยัปญีหาการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ 
ดว่นทีส่ดุ ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว  ๗๘ ลงวนัที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕



สารบญั

เรือง หน้า
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร ^ ร ) ๑
และพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
การจัดซ้ือ ๑
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๑ 

หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒
การจัดจ้างก่อสร้าง ๓
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๓
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔
การจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง ๕
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๕
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๕
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ ร/ห^ร เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๖
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ๐ ๐ ,00๐  บาท ๗
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๗
การให้สัตยาบัน ๘
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔) ๙
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/ ๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ๙

ภาคผนวก ๑ 
ภาคผนวก ๒
ภาคผนวก ๓



๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/^ร) และพัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศ 
๑.๑ การจัดซ้ือ

๑,.๑.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๑.๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๑ . ๑ . ๑ . ๒ กรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ 

หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
โดยไม่ต ้องกำหนดว่าเป ็นพ ัสดุท ี่ผล ิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัจ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น

๑.๑.๑.๓ ในกรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่มีผลิตภายในประเทศ 
แต่ไม,เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้ายื่นข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น 
จะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอ 
ไปพร้อมกับขั้นตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซื้อขอจ้างก็ได้ ในกรณีดังนี้

(๑) เป ็น ก ารจ ัด ห าอ ะไห ล ่ท ี่ม ีค วาม จำเป ็น จะต ้อ งระบ ุค ุณ ล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะ  
และจำเป็นต้องนำเช้าจากต่างประเทศ

(๒) กรณ ีม ีความจำเป ็นจะต้องมีการใช ้พ ัสดุท ี่ผล ิตหรือนำเช ้าจากต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุที่นำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย 
ไม,เกิน ๒ ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันเพ่ืออนุมัติ 
กรณ ีตามวรรคหนึ่ง (๒) ห ากพ ิจารณ าแล ้วส ามารถแยกราคาต ่อห น ่วยได ้ว ่า 

ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีนี้แม้วงเงินรวมทั้งสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ถ้าเช้ากรณีใดกรณีหนึ่ง 
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจาก 
มูลค่าของสัญญา ถ้าไม,เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๑.๑.๒ การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑.๒.๑ กรณีดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1ะ๒(ะ1:โ๐ท̂  8!ฟฟ!กฐ : 

6 -  เว!ฟฟเกฐ) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้พิจารณาให้แต้มต่อในการยื่นข้อเสนอดังนี้
(๑) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ฬ8ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุด 

ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ ร/ฟ8ร ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

(๒) หากผู้ย ื่นข ้อเสนอได้เสนอพัสด ุท ี่เป ็นพ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศ ที่ได้รับ 
การรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (/ฟฝ็ฟ6 เท ปเาล!๒ทฟ) จากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าส ุดของผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เก ินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้า 
ที่ผลิตภายในประเทศไทยๆ

/ลำ-หรับ -..



สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท ี่ม ีการเสนอราคาหลายรายการ 
และกำหนดเง ื่อนไขเป ็นกรณ ีการพ ิจารณ าราคารวม หากผู้ย ื่นข ้อเสนอได้เสนอพัสดุท ี่เป ็นพ ัสดุท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ 
ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให้ได้แต้มต่อใบการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อน่ึง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้ง (๑) และ (๒) 
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๑๕:

(๔) ห ากผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อซ ึ่งม ิใช ่ผ ู้ป ระกอบ การ ร/VIธร แต ่เป ็น บ ุคคลธรรมดา 
ที่ถ ือสัญชาติไทยหรือนิติบ ุคคลที่จ ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ย ื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ 
ให ้จ ัดซ ื้อหรือจ ัดจ ้างจากผ ู้ย ื่นข ้อเสนอซ ึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ถ ือส ัญชาต ิไทยหรือน ิต ิบ ุคคลท ี่จ ัดต ั้งข ึ้น  
ตามกฎหมายไทย

๑.๑.๒.๒ การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ดังน้ี

(๑) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ ๒ ด ังน ี้ “ ข้อ ๓.๒ 
สำเนาหนังสือรับรองสินค้า 1ฬ3ป6 เก 7เาล!1ลทป ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)”

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
หนังสือรับรองสินค้า ๒ เท Xหล![ลกป ชองสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมา
ตรวจสอบคุณสมบัติในการให้แต้มต่อ กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม,เกินร้อยละ ๕ 
หากผู้ย ื่บข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองสินค้าฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อ 
ในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นสำเนาหนังสือรับรองฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
เป็นผู้ไม,ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๒) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ ื้อฯ ส่วนที่ ๒ ด ังน ี้ “ข้อ ๓.๒ 
สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vไธร) (ถ้ามี)”

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/VIธร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ ร/VIธร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ไม,เกินร้อยละ ๑ ๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธ5 ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ย ื่นข้อเสนอที่ผ ู้ประกอบการ ร/VIธร 
แต่ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) กำหนดเง่ือนไชในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ดังนี้
(๓.๑) ให้กำหนดเง่ือนไชการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

“๖.๘ หากผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ท่ีไม,เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานชองรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ ร/VIธร ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ย ื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/Vธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดชองผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เก ิน 
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร/V'ธร”

- ๒ -

/ (๓.๒) -..



- ๓ -

(๓.๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“ข้อ ๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย 
(1\/เลฟ6 เท 'ทาล!๒ทฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต 
ภายในประเทศไทย (/ท3ฟ6 เก 7เา3เ(ลทฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา 
ราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมาย 
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย ([ห3ฟ6 เก “ๆหล!(ลกฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีลัดส่วนมูลค่า 
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อน่ึง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ 
และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

(๓.๓) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ ร/VIธร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาส ูงกว ่าราคาต ํ่าส ุดของผู้ย ื่นข ้อเสนอซึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ม ิได ้ 
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อน่ึง ให้นำเง่ือนไขข้อ ๑.๑.๒.๒ (๑) (๒) (๓) (๓.๑) (๓.๒) และ (๓.๓) มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย 
๑.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง

๑.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๑ . ๒.๑ . ๑  ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐต ้อ งก ำห น ด รายละเอ ียด ใน แบ บ ร ูป รายก ารงาน ก ่อ ส ร ้าง 

และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐ 
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑.๒.๑.๒ กรณีเมื่อหน่วยงานชองรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ 
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุบัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน

๑ . ๒.๑ . ๓ กรณ ีด ังต ่อไปน ี้ไม ่ต ้องขออน ุม ัต ิจากห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐหรือผ ู้ม ีอำนาจ 
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ได้ตามความต้องการ

/ (๑) -..



(๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุ 
ท ี่นำเช ้าจากป ระเท ศและพ ัสด ุด ังกล ่าวน ั้น ไม ่ม ีผล ิตภายใน ป ระเท ศ ซ ึ่งทำให ้อ ัตราการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี 
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้น 
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ 
ที่จะใช้โนงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑.๒.๒ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๒.๒.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้ 

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ”
อน่ึง กรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม,กำหนดให้ยื่น 

แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก็ได้
๑.๒.๒.๒ เพ ิ่ม เง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างๆ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒ 

สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vธร) (ถ้ามี)”
อน่ึง สำหรับการพิจารพาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 

ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/VIธร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ ร/Vธร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ไม'เกินร้อยละ ๑ ๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/\/ธรไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนๆ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร 
ไม'ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้โม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๑.๒.๒.๓ เพ ิ่มเง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย ื่นข ้อเสนอ 
ท ี่เป ็นผ ู้ชนะการเสนอราคาต ้องจัดทำแผนการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศและแผนการใช ้เหล ็กท ี่ผล ิต 
ภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา” ทั้งนี้โดยให้แนบ 
ตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑.๒.๒.๔ กำห นดเง ื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ ้างก ่อสร ้างฯ กรณ ีใช ้เกณ ฑ ์ราคา 
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะดังนี้

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/VIธร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน 
ร ้อยละ ๑๐ ให ้จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างจากผ ู้ประกอบการ ร/เ/ธร ดังกล่าว โดยจัดเร ียงลำดับผ ู้ย ื่บข ้อเสนอซึ่งเป ็น 
ผู้ประกอบการ ร/VIธร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา 
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ ร/*/ธร”

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใซ่ผู้ประกอบการ ร/หใธร แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท ี่จ ัดต ั้งข ึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาส ูงกว ่าราคาต ํ่าส ุดของผู้ย ื่นข ้อเสนอซ ึ่งเป ็นบ ุคคลธรรมดาท ี่ม ิได ้ 
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม'เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว



-  ๕ -

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อนง (๑) ใหนำเงอนไฃขอ ๑.๒.๒.๑ ขอ ๑.๒.๒.๒ ขอ ๑.๒.๒.๓ และขอ ๑.๒.๒.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑.๒.๒.๑ และข้อ ๑.๒.๒.๓ มาใช ้ก ับว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงด ้วย 
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.๓ . ๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา

๑ . ๓ . ๑ . ๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบ ว ่างาน น ั้น เป ็น พ ัสด ุท ี่ไม ่ม ีผล ิตภายใน ป ระเท ศ ห น ่วยงาน ของร ัฐส าม ารถกำห น ดรายละเอ ียด  
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
กรณีน้ีไม,ต้องขออนุม่ตจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งข้ัน

๑.๓.๑.๓ กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะนำมาใช้ในงานจ้างนั้นแล้ว 
ทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังนี้

(๑) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติก่อน

(๒) กรณีที่ราคาพัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่ง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นเพื่ออนุมัติเห็นก่อน

๑ . ๓ . ๑ . ๔ กรณีดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัต ิจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ

(๑) กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต ้นว่างานจ้างน ั้นต ้องใช้พ ัสดุท ี่น ่าเช ้า 
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุที่จะน่ามาใช้ในงานจ้างนั้น 
แล้วทราบว่างานจ้างนั้นต้องใช้พัสดุที่น่าเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้ 
อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 

๑ . ๓ . ๒ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓.๒.๑ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดังนี้ “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้ 

พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ”
๑ .๓ .๒.๒ เพ ิ่ม เง ื่อนไซในเอกสารประกวดราคาจ ้างๆ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓ .๒ สำเนา 

ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร/Vพร) (ถ้ามี)”

/อนิง -..
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อน่ึง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นสำเนา 
ใบฃึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ร /̂ใ^ร) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการ ร/ทเ^ร กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่น 
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ ร/ท[ะร ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยืนข้อเสนอรายนั้น ก็จะไม่ได้รับสิทธิ 
การได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีที่ผ ู้ประกอบการ ร/Vใธร ไม่ยื่นสำเนา'ใบขึ้นทะเบียนฯ 
ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้!ม,ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๑.๓.๒.๓ เพ ิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะ 
การเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน 
น ับถัดจากวันลงนามในสัญญา” ทั้งนี้ โดยให ้แนบตารางภาคผนวก ๑ ไปด้วย เว ้นแต ่กรณ ีท ี่ระยะเวลา 
ดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๑.๓.๒.๔ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
คัดเลือกผู้ชนะดังนี้

(๑) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ร/ท^ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให ้จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างจากผ ู้ประกอบการ ร/ท[ะ5 ดังกล่าว โดยจัดเร ียงลำดับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอซึ่งเป ็น 
ผู้ประกอบการ ร/ท^ร ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมา 
ทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ รเท!:ร”

(๒) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมิใฃ่ผู้ประกอบการ ร/ท^5 แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น 
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

อนง (๑) ให้'นำเงือนไฃขอ ๑.๓.๒.๑ ข้อ ๑.๓.๒.๒ ขอ ๑.๓.๒.๓ และขอ ๑.๓.๒.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเงื่อนไขข้อ ๑.๓.๒.๑ และข้อ ๑.๓.๒.๓ มาใช ้ก ับว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงด ้วย 
เว้นแต่กรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑ .๕ การต,อรองราคากรณีผู้ประกอบการ ร/ทเะร เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/ท^ร เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการ 
การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ รเท^ร มาดำเนินการด้วย

/ตัวอย่าง ...
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ตัวอย่าง
หน ่วยงานของร ัฐม ีงบประมาณ ในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ๕ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท การเสนอราคาครั้งน ี้ 

มีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. เป ็นผู้ประกอบการ ร/ปใธร และบริษัท ก. บริษัท ข. 
และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายเสนอราคาดังนี้ 

บริษัท ก. ๕,๐๐๐,๐0๐ บาท
บริษัท ข. ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาได้ว่า ในการเสนอราคาครั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด /\. และห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ 
ร/ฬ8ร ไ ด ้เส น อ ราค าส ูงก ว ่าผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ร าย อ ื่น ท ี่เส น อ ราค าต ํ่าส ุด แ ต ่ไ ม ่เก ิน ร ้อ ย ล ะ  ๑ ๐  ดังนั้น 
ใน ก ารเส น อ ราค าค ร ั้งน ี้ จ ึงพ ิจารณ าให ้ห ้างห ุ้นส ่วน จำก ัด  /\. เป ็น ผ ู้เส น อ ราค ารายต ํ่าส ุด ลำด ับ ท ี่ ๑ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 8. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายตํ่าสุดลำดับที่ ๓ 
แต่เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ ร/ปใธร ซึ่งเป็นผู้ชนะลำดับที่ ๑ เสนอราคาเกินวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง ให้หน่วยงาบของรัฐดำเนินการดังนี้

(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ ร/ให้ ตํ ่ าที ่ สุ ดเ ท่ าที ่ ' จะทำ' ได้  หากยอมลดราคาและราคา 
ที่เสนอใหม่ไม,สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างกับผู้ประกอบการ 5/^85 รายน้ัน 

(๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน 
ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม 
หากผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาครั้งน ี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม,เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ 
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นเสนอรายนั้น

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
ที่เสนอราคาตํ่าสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ ร/ปาธร มาดำเนินการด้วย

(๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการซื้อหรือจ้าง และดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๖ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดซื้อ 

จัดจ้างกับผู้ประกอบการ ร/ปใธร เป็นลำดับแรกก่อน 
๑.๗ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

๑.๗.๑ การจัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใฃ้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑.๗.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง

/ (๑) -..
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(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๑) โดยส่งให้ 
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๑.๗.๑.๒ งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่ส ัญญาจัดทำแผนการใช้พ ัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

กรณ ีท ี่งานจ ้างก ่อสร ้างและงานจ ้างท ี่ม ิใช ่งานก ่อสร ้าง ท ี่ม ีส ัญ ญาอาย ุไม ่เก ิน  ๖๐ วัน 
หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ 
ที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑.๖.๑.๑ และข้อ ๑.๖.๑.๒ 
สามารถแก่ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ไดโดยไม่ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เบ็เนเพียงการดำเนินการ 
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนๆ 
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด 

๑.๗.๒ การตรวจรับพัสดุ
๑.๗.๒.๑ ให ้คณ ะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุตรวจสอบว่าพ ัสด ุท ี่ส ่งมอบ เบ็เนพัสดุที่ผลิต 

ภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญา
๑.๗.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย 
(IV๒ค่6 เท าาาลเ[ลโฟ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฏ 
บนฉลากของสินค้าที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 

๑.๗.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

ตามเงื่อนไขหรืออัตราที่กำหนดไวในสัญญาได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ

๑.๗.๔ การจัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้าง 
ท่ีมิ'ใช่งานก่อสร้าง

ให ้คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุเป ็นผ ู้จ ัดทำรายงานผลการใช ้พ ัสด ุท ี่ผล ิตภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก ๓) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๑.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม,ดำเน ินการขออนุญาตต่อผ ู้ม ีอำนาจเหน ือข ึ้นไปหน ึ่งช ั้นหรือห ัวหน ้า 

หน่วยงานของรัฐ ห น ่วยงาน ของร ัฐสามารถให ้ผ ู้ม ีอำนาจพ ิจารณ าให ้ส ัตยาบ ันสำห ร ับการดำเน ินการ 
ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้วนั้นในภายหลังได้

/ ๒. -..



- ๙ -

๒. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)
๒.๑ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายซื่อร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร 
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างไดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒ กรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ ื้อจ ัดจ้างผล ิตภ ัณฑ ์ท ี่ผล ิตข ึ้นเองหรือบริการขององค์กร 
หรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ 
สามารถตรวจสอบรายซื่อองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยตรง ทั้งบี้ หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อนึ่ง การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างตามข ้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ หากหน่วยงานของรัฐไม ่ประสงค ์จะจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเฃิญซวนทั่วไปก็ได้
๓ . แนวทางการดำเน ินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/ ๒ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ทุ ีเ่ป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม
๓.๑ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร ่างขอบเขตของงาน เป็นพัสดุท ี่ม ีรายละเอียดหรือคุณสมบัต ิ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซื้อกระดาษ /\๔ หากประสงค์จะจัดซื้อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นกระดาษ 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามที่หน่วยงานของรัฐ 
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อกระดาษ /\๔ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดตามที่หน่วยงานของรัฐต้องการ

๓.๒ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๓.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายซื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญชีรายซื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
ได้ท่ี เา1า:Iว://51ว.เว0±30.1:1า

๓.๓ เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วปรากฏว่า พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างตังกล่าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุที่จะจัดซื้อ 
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ ๒ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากดำเนินการตรวจสอบรายซื่อแล้วไม่ปรากฏรายซื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นพัสดุ 
ท ี่ม ีเครื่องหมายรับรองว่าเป ็นพัสดุท ี่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้าง 
ตามวิธีการที่กำหนดใบพระราฃบัญญ้ตฯ

อน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ



ภาคผนวก ๑

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ..............................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน 

(รวม)
พัสดุ

ในประเทศ
พัสดุ

ต่างประเทศ

๑ ปูนซีเมนต์

๒ กระเบื้อง

๓ ฝืาเพดาน

(̂ หลอดไฟ

๕ โคมไฟ

รวม XXX XXX XXX

อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๗๐ ๓๐

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ ...............................................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ XXX (ตัน)

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

๑ เหล็กเส้น ตัน

๒ เหล็กช้องอ ตัน

๓ เหล็กเส้นกรม ตัน

(̂
๕

รวม XXX XXX XXX

อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๙๐ ๑๐

ลงซ ื่อ .......................................... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๓

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
รายการพัสดุทั้งโครงการ XXX รายการ
มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ XXX บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
รายการ จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (บาท)

มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ (บาท)

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ XXX ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ XXX บาท

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ)

ปริมาณการใช้เหล็ก ตัน ตัน

0  เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส ่งเสร ิม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
0  ร้อยละ ๖๐ พัสดุท่ัวไป (มูลค่า)
0  ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

0  ไม ่เป ็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพ ัสด ุและวิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส่งเสริม  
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการไต้

ลงซ ื่อ .......................................... (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
( )



เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒.๑



รายช่ือโรงเรียนตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที ่ศธ 04325/4648 
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

(ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา) 
.................................................................. 

 
1. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
2. โรงเรียนหนองไผ่ 
3. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
4. โรงเรียนเพชรละครวิทยา 
5. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 
6. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
7. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
8. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 
9. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
10. โรงเรียนติ้ววิทยาคม 
11. โรงเรียนเนินพิทยาคม 
12. โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
13. โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
14. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
15. โรงเรียนวังโป่งศึกษา 
16. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
17. โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 
18. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
19. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
20. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
21. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
22. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
23. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
24. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 
25. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
26. โรงเรียนเมืองศรีเทพ 
27 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 





















ที่ ศธ 0294/ว21875  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  331/2 ถนนรัฐวัฒนา ตำบลในเมือง 
 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

17  31  มกราคม 2565 

เรื ่อง  ประกาศแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
         ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1, 2, 3 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ              จำนวน   1  ชุด 
2. ร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ   จำนวน  1  ชุด 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ได้กำหนด
บทบาทสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือขอความเห็นชอบ นั้น 

        ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อคราวประชุมครั ้งที ่ 1/2565 
วันที่ 20 มกราคม 2565 ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ขอแสดงความนับถือ 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
โทรศัพท ์ 0-5602-9659 ต่อ 11 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ edudevpbn@gmail.com 

เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒.๒
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- ร่าง – 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ปีการศึกษา 2565 
 

 
เพ่ือให้ เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน 

ที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดำเนินการแบบมีส่วนร่วม   
สร้างโอกาสที่ เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล  
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 54   
ที่รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔6 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คำสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  28/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่ งชาติ  ที่  19/๒๕60 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ  
ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชุดที่ 25) ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒                       
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงว่าด้วยการ
แบ่ งระดับและประเภทการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ .ศ . 2546  มาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง 
ว่าด้ วยการแบ่ งส่ วนราชการสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้น พ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 
2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบู รณ์  จึ งกำหนดแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับการ                  
รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕65 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

/1. หลักการ... 
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1. หลักการ 
1.1 การมีส่วนร่วม  โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม 
เสมอภาคโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  

  1.2 การสร้างโอกาสที่ เป็นธรรม เพ่ือให้ เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ ของแต่ละบุคคล  

  1.3  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี เป็นสื่อสำคัญ เพ่ือช่วยในการบริหารจัด การในการดำเนินการรับนักเรียน  
โดยมุง่เน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  1.4 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่น สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือลดความขัดแย้ง มีการประยุกต์                    
ใช้สื่อเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล 

2. บทบาทขององค์กรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
การดำเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและหรือคณะกรรมการกระทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้  

เพ่ือให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 
มาตรา 54 

    2.1  บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ที่การศกึษา 
     2.1.1 พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

                  2.1.2 ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน  
ที่โรงเรียนเสนอตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
เป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง 

     2.1.3 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
อ่ืนภายในจังหวัด ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค  
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม    

     2.1.4 กำหนดมาตรการป้องกัน ป้ องปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียน 
เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้     

     2.1.5 กลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

     2.1.6 ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วน
การรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
นอกเหนือจาก 4 ข้อตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 3.7 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

/2.1.7 ป้องกัน... 
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                        2.1 .7 ป้องกัน วินิจฉัย  และแก้ไขปัญหาเรื่ องการรับนักเรียน ปีการศึกษา  
๒๕65 ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้ข้อยุติ 

    2.2 บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     2.2.1 จัดทำคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

จำนวนไม่เกิน 9 คน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นรองประธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 
โดยในจำนวนนี้ ให้มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ างน้อย 1 คน ผู้อำนวยการกลุ่มส่ งเสริม                        
การจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานรับนักเรียนของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ 
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

     2.2.2 จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  

     2.2.3 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามในประกาศ ตามที่ ได้ รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

2.2.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนต่อคณะกรรมการ 
รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 

     2.2.5 รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวน
นักเรียนต่อห้อง เขตพ้ืนที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการ
คัดเลือกนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

     2.2.6 จัดทำสำมะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     2.2 .7 ประสานโรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสำรวจจำนวนนักเรียนที่จะรองรับได้ และวางแผนรับเด็กเข้าเรียน 
     2.2.8 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ก ารศึกษา โรงเรียนที่จัดตั้งด้วย

วัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน และสัดส่วนการรับ
นักเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนและสาธารณชนทราบล่วงหน้า  

     2.2.9 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาส 
เข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครอง 
ของเด็กทราบ  

     2.2.10 ประกาศการจัดหาที่ เรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่ การศึกษาทุกคน 
ที่ไม่มีที่เรยีน  

     2.2.11 ส่งเสริมและประกันโอกาสให้ เด็ กที่ อยู่ ในเกณฑ์การศึกษาภาคบั งคับ  
ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

  /2.2.12 ควบคุม... 
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     2.2.12 ควบคุม กำกับ ดูแล ให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบาย 
ที่กำหนด และจำนวนห้องเรียนไม่เกินตามแผนการรับนักเรียน 

     2.2.13 ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

     2.2.๑4 รายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียนให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบตามลำดับ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน 

     2.2.15 ดำเนินการใด ๆ เพ่ือการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ให้เป็น 
ไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    2.3 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2 .3 .1  ให้ ความเห็ น และข้อ เสนอแนะ เกี่ ย วกับประกาศ เขต พ้ืนที่ บ ริการ  

แผนการรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือเสนอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป   
     2 .3 .2  ให้ ค ำป รึ กษ า แน ะนำ ตรวจสอบ  การรั บ นั ก เรี ยน ของโรงเรี ยน 

ในปีการศึกษา 2565 ให้มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

    2.4 บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
     2.4.1 ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
     2.4.2 กำหนดมาตรการป้องกัน กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียน  

เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเสมอภาค 
     2.4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ภายใน

โรงเรียนให้ไดข้้อยุติ 

    2.5 บทบาทของโรงเรียน 
    2.5.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม 

ของบริบทแต่ละพ้ืนที่ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง 

     2.5.2 จัดทำประกาศและดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียน ให้เป็นไปตามประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สั งกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2565  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานให้สำนักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาทราบ โดยแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บ เงินบำรุงการศึกษาไว้ในประกาศ 
การรับนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบไว้โดยชัดเจน 

     2.5.3 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและ
ประชาชน  

     2.5.4 ประสานโรงเรียนสังกัดอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือดำเนินการรับเด็กเข้าเรียน และจัดหาที่เรียนให้เด็กอย่างเหมาะสม  

2.5.5 ประสาน... 
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     2.5 .5 ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัด โรงเรียนเอกชน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ 

     2.5.6 ประกาศผลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     2.5.7 สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน เพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจ  

     2.5.8 ส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษา       
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง    

     2 .5 .9  ดำเนิ นการใด ๆ เพ่ื อการรับนั กเรียนที่ สุ จริต โปร่งใส ตรวจสอบได้   
เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
   3.  แนวปฏิบัต ิ
   3.1 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    ให้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและ
วิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ต้องคำนึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความเป็นธรรม สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)  
มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   3.2 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
    โรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้รับนักเรียน
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม โดยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามศักยภาพความถนัด
ของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน กรณีที่ยังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับนักเรียนให้สามารถรับ
นักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัคร                  
รับนักเรียนของโรงเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
โรงเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการ             
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 
 

/3.3 การรับนักเรียน... 
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   3.3 การรับนักเรียนในโรงเรยีนที่มีลักษณะพิเศษ  
     3.3.๑ โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
โรงเรียน และตามประกาศของโรงเรียน 

      3.3.2 โรงเรียนที่จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ รับนักเรียนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบไว้ หากมีโรงเรียนที่ขอเปิดใหม่ให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

                   สำหรับสัดส่วนการขอเปิดห้องเรียนพิเศษต่อห้องเรียนปกติ กำหนดให้ไม่เกิน 
สัดส่วน 20:80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละชั้น) หากโรงเรียนที่เปิ ดห้องเรียนพิเศษอยู่แล้ว  
มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะประสงค์ดำเนินการเกินกว่าสัดส่วนที่กำหนด ให้สามารถเปิดรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษต่อห้องปกติ ได้ไม่เกินสัดส่วน 40 :60 โดยให้โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาเป็นรายกรณี 

    3 .3 .3  โรงเรียนที่ จั ดการศึ กษาสำหรับ เด็ ก พิการ  ให้ รับ เด็ ก พิการทุ กคน 
ที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ตามประเภทความพิการและความสามารถของแต่ละโรงเรียน  
ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
แสวงหาและเข้าถึงเด็กพิการที่ตกหล่น ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน 

      3.3.4 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส กรณีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก มีชีวิตความ
เป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กปกติทั่วไปเนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ              
ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา              
ตามสภาพเหตุผลและความจำเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 
ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการจั งหวัด 
แสวงห าและ เข้ าถึ ง เด็ กด้ อย โอกาสที่ ตกหล่ นที่ ยั งไม่ ได้ รั บการศึ กษ า ให้ ได้ รับ การศึ กษ าทุ กคน 
      3.3 .5 โรงเรียนที่ จัดการเรียนร่วมให้ รับ เด็กพิการเรียนร่วม ทั้ งระดับ ก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามความพร้อมของโรงเรียน หากโรงเรียนไม่สามารถ 
จัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด หน่วยงานที่จัด
การศึกษาสำหรับเด ็กพ ิการ และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อจัดหาที ่เร ียนให ้เหมาะสมต่อไป 
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ  

   3.4 การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   ให้ โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความสาม ารถพิ เศษ  โดยผ่ าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน โดยประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณา 
และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามความสามารถพิเศษใหส้าธารณชนทราบ 

   3.5 การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
   ในกรณีที่ คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน เห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็น 
จะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

/1) นักเรียน... 



 

- 7 - 
 

 

 

  1) นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน           
ซึ่งมีเง่ือนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
  2) นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
  3) นักเรียนที่ เป็นบุตรผู้ เสียสละเพ่ือชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ  ที่ต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ  
  4) นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น 
   สำหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก ๔ ข้อข้างต้น หากโรงเรียนเห็นว่ามีความจำเป็น       
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อน
ประกาศรับสมัครนักเรียน 

   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษรวมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแผนการรับนักเรียน
ทั่ ว ไป  โดยประกาศหลักเกณฑ์ ก่อนการพิจารณาและประกาศรายชื่ อนั กเรียนที่ ได้ รับ การพิจารณา 
ตามเงื่อนไขพิเศษให้สาธารณชนทราบ 

   3.6 ช่วงเวลาการรับนักเรียน 
    ให้นับวันเริ่มต้น คือ วันแรกของการรับสมัครนักเรียน วันสิ้นสุด คือ วันมอบตัวนักเรียน    
ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของการรับนักเรียนแต่ละประเภท 

   3.7 การขึ้นบัญชีสำรอง  
          ให้บัญชีผู้สอบแข่งขันสิ้นสุด ภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ ง 
ของปีการศึกษา 2565 
  4. จำนวนนักเรียนต่อห้อง 
   4.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติ  หรือจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส               
ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละไมเ่กิน ๔0 คน  
   4.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละไม่เกนิ ๑๐ คน  
    4.3 โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษให้มีจำนวนนักเรียนต่อห้อง เป็นไปตามประกาศ 
ขอเปิดห้องเรียนพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน 

    ทั้ งนี้  ในส่วนของข้อ 4.1 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน  
และเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน               
ให้โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียน เป็น 2 ระยะ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 ที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
ดังนี้ 
  1)  ปีการศึกษา 2565 กำหนดห้องละไม่เกิน 40 คน 
      กรณีมีความจำเป็นให้เพ่ิมได้อีกห้องละไม่เกิน 2 คน  
  2)  ปีการศึกษา 2566 กำหนดห้องละไม่เกิน 40 คน  
       โดยไม่ให้เพ่ิมจำนวนนักเรียนต่อห้อง  

 
/กรณี... 
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กรณีที่มีความจำเป็นต้องรับนักเรียนมากกว่า 40 คน ให้ โรงเรียนเสนอคณะกรรมการรับนักเรียน 
ระดับโรงเรียนให้ความเห็น และเสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัครนักเรียน  
ทั้งนี้  ต้องคำนึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียน 
เป็นสำคัญ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา โดยให้คำนึงถึงผลกระทบกับจำนวนนักเรียน 
ที่จะเกิดข้ึนกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบข้าง และโรงเรียนทุกสังกัดด้วย 

  ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้  
ให้เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว
ให้ได้ข้อยุติ และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทราบ 

  ประกาศ ณ วันที่         มกราคม  พ.ศ. 2565 

 



เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๖.๑




















