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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  จากการที่เทคโนโลยี Chatbot เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
และการสื่อสารให้แก่องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะบริการในการให้ข้อมูลหรือตอบคำถามอย่างง่าย  ที่ไม่มี
ข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้ผู ้ได้รับการบริการสามารถสอบถามได้ท ุกเมื่อและรวดเร็ว ทางสถาบัน
พระปกเกล้าจึงได้ริเร่ิมโครงการ Chatbot น้ีมาตั้งแต่ปี 2563 โดยเริ่มจากชุดคำถามที่ตอบโจทย์แก่
ผู ้ใช้งานระดับท้องถิ่น โดยในปัจจุบันเป็นชุดคำถามที่เกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ข้อมูลจาก
หนังสือหรือคำวินิจฉัยจากกรมบัญชีกลางเป็นหลัก ในงานปีงบประมาณ 2565 น้ี  ทางนักวิจัยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้เชี ่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้แก่ อ.เชิดชัย มีคำ ในการคัดสรรหนังสือจาก
กรมบัญชีกลางที่เป็นประโยชน์และทันสมัย เช่น เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19, การประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์, การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างตามนโยบายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 – 2565 จำนวน 65 ฉบับ ซึ่งสามารถสร้างสรรค์เป็น
คำถามหลักๆ ได้ เป็นจำนวน 78 คำถามหลัก เข้าสู่ระบบ Chatbot ของสถาบันฯ  
  จากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันที่ยังไม่สิ ้นสุด ทำให้การทำ Focus Group มี
ความไม่สะดวกอันได้แก่ทีมงานนักวิจัยที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสถาบันฯ เพื่อจัดการประชุมได้ ทำ
ให้ต้องดำเนินการด้วยการประชุมทางไกลแทน ในขณะที่ผู้เข้าประชุมท่านอื่นสามารถเดินทางไปยัง
ห้องประชุมของสถายันฯ ได้ ทำให้เกิดความไม่ราบรื่นในการบรรยายและการสื่อสารไปบ้าง  ทาง
นักวิจัยเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องต้องหาทางการประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบในระยะถัดไป ทางผู้เข้าร่วม Focus Group เสนอ
ว่าอยากให้เป็นเรื่องของ พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ทางท้องถิ่นในตอนน้ีต่างตีความในความหมาย
ของตัวเองไม่ได้มีสิ่งที่อ้างอิงกลาง หาก Chatbot สามารถตอบคำถามได้จะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
มาก และที่ประชุม Focus Group เสนอให้รวบรวมคำถามจากชั้นเรียนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของ
ทางสถาบันฯ จะทำให้ได้รับคำถามที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด 
  ในมุมมองของนักวิจัยเนื่องจากเทคโนโลยี Chatbot มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ควรมีการศึกษาและทบทวนเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อปรับปรุงให้เทคโนโลยีมีความทันสมัย 
และสามารถขยายตัวไปได้จนทำให้ Chatbot มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้นตอบสนองแก่โลก
ในปัจจุบันและอนาคตได้ 
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Executive Summary 

The Chatbot technology has now improved both services and 
communication of an organization, especially the service to provide information or 
instant question and answers without limitation of service hours. Therefore, King 
Prajadhipok’s Institute established the Chatbot project in 2020 by starting from the 
questions and answers for Local Administration users. Currently, we focus mainly on 
the questions and answers from Comptroller General’s Department (CGD). In the 2022 
project, we got support from Mr Cherdchai MeeKum, a CGD specialist, to pick up the 
latest and updated missives issued by the CGD, such as the issues about Covid19, the 
remote meetings, digital signatures, and updates on Thailand’s Public Procurement Act 
to add them into the Chatbot. As a result, sixty-five missives, which can be converted 
into seventy-eight main questions and answers, have been added to the Chatbot in 
2022 project. 

The Covid19 situation that continues from the 2021 project and still has 
no sign of finish causes an inconvenience in Focus group meetings.  One of the 
researcher team cannot join the on-site meeting.  It causes some communication 
inconvenience and supports the Focus group on Chatbot testing.  There is a need to 
find a proper way to utilize an online meeting to be more efficient. 

From the opinion of the Focus Group, there is a suggestion to focus on the 
Land and Building Tax Act B.E. 2562 (2019), which still has not many standard answers 
for Local Administration users.  Moreover, the Focus Group suggests gathering more 
questions and answers about procurements from the KPI’s Procurement class.  It will 
be more accurate to the need of the Local Administration users. 

From the researchers’ point of view, the Chatbot technology has been 
developed too far from 2020. Therefore, there is a recommendation to review the 
technology to improve or upgrade KPI’s Chatbot to be up-to-date and improve its 
efficiency in the next step.     
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ประวัติคณะนักวิจัย 
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สถานที่ติดต่อ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง      
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทรศัพท์. 0-2613-3120-2,0-2223-3757 โทรสาร. 0-2224-1376 E-mail: admin@turac.tu.ac.th 
คณะนักวิจัย ตำแหน่ง และ คุณสมบัติโดยย่อ 

1. รศ.ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโครงการ/หัวหน้าโครงการ 
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำและรองศาสตราจารย์  

ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Ph.D.), Power System 
Economics and Planning, The Royal Melbourne Institute 
of Technology (RMIT University), Melbourne, Australia (รับ
ทุนผ่านสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) หรือ สนพ. 
กระทรวงพลังงาน เมื่อปี พ.ศ. 2541 สำเร็จการศึกษา พ.ศ 2546) 
- ปร ิญญาโท (1) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง สำเร็จการศึกษา 2539  
- ปริญญาโท (2) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษา 2548 
- ปริญญาโท (3) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายธุรกิจ 
วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ปริญญาตรี (1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เกียรตินิยม
อันดับสอง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำเร็จการศึกษา 2536 
- ปริญญาตรี (2) นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศร ีปทุม (Credit Bank วิชาทางกฎหมายจากคณะนิต ิศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม) สำเร็จการศึกษา 2562    

ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์การทำงาน 33 ปี (2531-ปัจจุบัน) 
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2539-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำและ รองศาสตราจารย์ประจำ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2563-ปัจจุบัน : Vice Chairman (Meeting & Conference),IEEE 
PES Thailand Chapter 
2562-ปัจจุบัน : อนุญาโตตุลาการประจำ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
สำนักงานศาลยุต ิธรรม (TAI) และ อนุญาโตต ุลาการ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (THAC) 
2559-ปัจจุบัน : ผู้ตรวจสภาวิศวกรสมัยท่ี 67 (มาจากการเลือกโดย
ท่ีประชุมใหญ่สามัญ) 
2558-2561 : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2555-ปัจจุบัน : อนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid), ในคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน, กระทรวงพลังงาน 
2551-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร IEEE-PES Thailand Chapter 
2553-2561 : ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ IEEE Thailand Section 
2550-2556 : ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2555-2556 : เลขาธิการสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(สสม.) 
2552-2553 : ประธาน ปอมท. (ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ) คนท่ี 32 
2552-2555 : รองเลขาธิการสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (สสม.) 
2551-2552 : รองประธาน ปอมท. 
2549-2550 : รองประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2546-2549 : รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2554-2557 : ที่ปรึกษากิตต ิมศักด ิ์คณะกรรมาธิการพล ังงาน
วุฒิสภา 
2554-2555 : อนุกรรมาธิการศึกษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ในคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา  
2552-2554 : อนุกรรมาธิการทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิต
ไฟฟ้า PDP ในคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
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2552-2554 : ท่ีปรึกษาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท CP-ALL 
จำกัด (มหาชน) 
2551-2554 : ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน 
วุฒิสภา 
2550-2552 : ผู ้ดำเนินรายการ Executive Hard Talk ผลิตโดย 
บริษัท มีเดียอิกเซกคิวทิฟกรุ๊ป จำกัด ออกอากาศทาง Nation 
Channel 
2548-2549 : อนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน 
วุฒิสภา 
2548-2554 : กรรมการบริษัท มีเดียเอ็กเซกคลูชีฟกรุ๊ป จำกัด 
2547-2549 : อนุกรรมาธิการการพลังงาน ในคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน วุฒิสภา 
2538-2539 : Supervisor, ABB Thailand Limited 
2536-2538 : วิศวกรสนับสนุนด้านเทคนิค, BICC (Singapore), 
Pty, Ltd. 
2534-2536 : วิศวกรสนาม บริษัท วรจักรอินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
"โครงการก่อสร้างอาคารกุมารเวช โรงบาลสมิติเวช 
2531-2532 : ช่างเทคนิคสายการผลิต บริษัทเนช่ันแนล        เชมิ
คอนดักเตอร์ จำกัด (NS-Electronics) 
2531-2531 : ช่างเทคนิค บริษัท ไออีซี อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 

การฝึกอบรม 2543 Transmission Pricing School โ ด ย  University of 

Wisconsin at Madison, USA.   

2553 การจัดการค้าปลีกขั้นสูง หรือ Advanced Retail 

Management (ARM) รุ่นท่ี 2 โดยบริษัท ซีพีออล์ลจำกัด มหาชน 

2556 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) 

รุ่นท่ี 2 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง (วศร.) รุ ่นท่ี 3 โดย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

2559 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นท่ี 1  

2561 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการแพทย์ (บสพ.) รุ่นท่ี 2 
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สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2562 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก 

(นมธล.) รุ่นท่ี 3 โดยมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 

ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

Korea University   

2563 หลักสูตรผู้นำเมือง (ผนม.) รุ่นท่ี 5 โดยมหาวิทยาลัยนวมินท

ราธิวาส และกรุงเทพมหานคร 

2563 หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) รุ ่นท่ี 8 โดย

สถาบันคลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)    

2564 หล ักส ูตรการอบรมพ ัฒนาส ัมพ ัน ธ ์ ระด ับผ ู ้บร ิ ห า ร

กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท) รุ่น 12 สถาบันจิตวิทยา

ความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ           

ผลงานท่ีผ่านมา 1. เมษายน พ.ศ. 2562 ได้รับ 6 รางวัล ประกอบด้วย 1 เหรียญ

ทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 รางวัลพิเศษ จาก 6 ผลงาน

นวัตกรรมจากเวทีการประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ณ กรุง

เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ครั้งท่ี 47 

2. เมษายน พ.ศ. 2561 ได้รับ 8 รางวัล ประกอบด้วย 1 รางวัลโล่

เกียรติยศ (Grand Prix) 

3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 2 รางวัลพิเศษ 
จาก 6 ผลงานนวัตกรรมจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ครั้งท่ี 46 
3. ธ ันวาคม 2561 ได ้ ร ับรางว ัล Outstanding Engineering 

Award (OEA) จาก IEEE PES, USA 

4. ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้รับ 2 รางวัล (1 เหรียญทอง และ 1 

เหร ียญเง ิน จาก 2 ผลงานนวัตกรรมจากเวทีการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี (SIIF 

2017) 

5. มีนาคม  พ.ศ. 2560 ได้รับ 2 รางวัล (1 เหรียญทองเกียรติยศ 

และ 1 เหรยีญเงิน  จาก 2 ผลงานนวัตกรรมจากเวทีการประกวด

ส่ิงประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ครั้งท่ี 45 
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สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6. เมษายน พ.ศ. 2559   ได้รับ 3 รางวัล (1 เหรียญเงิน 1 เหรียญ

ทองแดง และ 1 รางวัลพิเศษประเภทเหรียญทอง) จาก 2 ผลงาน

นวัตกรรมจากเวทีการประกวดส่ิงประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ณ กรุง

เจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ครั้งท่ี 44 

7. พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รับ 4 รางวัลจากเวทีการประกวด

ส ิ ่ ง ป ร ะ ด ิ ษ ฐ ์ ร ะ ด ั บ น า น าช า ต ิ  6 4 th INNOVA EUROKA 

Competition 2015 ณ  กร ุ ง บร ั ส เ ซล  ประ เทศ เบล เย ี ่ ย ม 

ประกอบด ้วย รางว ัล 2 เหร ียญทอง ( Gold Medal) จาก

คณะกรรมการตัดสินกลาง และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก

ประเทศรัสเซีย และโรมาเนีย จากผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ท่ี

วิจัยในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ผ่านทุนวิจัยมุ่งเป้าของสภา

วิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 ผลงาน  

8. เมษายน พ.ศ. 2557  รางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศ

การ์ต้า จากผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ณ กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ ในงานแสดงนิทรรศการส่ิงประดิษฐ์นานาชาติ 43rd 

Geneva International Innovation Exhibition ท ี ่ ว ิ จ ัย ในนาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จำนวน 1 ผลงาน 

9. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ท่ี

ได ้ร ับอนุมัต ิท ุนวิจ ัยผ่านสถาบันวิจ ัยและให้คำปร ึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหน่วยงานผู้ให้ทุนจาก สกว. วช. 

สวก. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง การท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทย รวมกันเป็นวงเงินทั้งสิ ้นกว่า 90 ล้านบาท ผลิตผล

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ รายงานวิจัย 10 เล่ม และนวัตกรรมท่ี

เตรียมการจดอนุสิทธิบัตรจำนวน 4 ผลงาน 

10. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน มีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์

ในวารสาร และการประชุมวิชาการนานาชาติรวมกว่า 40 ผลงาน 

สามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น Digital Library of 

IEEE, Google Scholar, Research Gate, Scopus     
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สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ในการทำงานด้านการ
เป็นท่ีปรึกษา และหัวหน้าโครงการ 

ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเป็นที่ปรึกษา และหัวหน้า
โครงการ มากกว่า 17 ปี (บางส่วน) 
➢ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ฯ  

สถาบันพระปกเกล้า 2563 

➢ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ฯ 

สถาบันพระปกเกล้า 2562 

➢ ทุนวิจัยมุ่งเป้า เรื่องพัฒนาระบบมิเตอร์มอเตอร์ไซด์อัจริยะ

ด้วย IoTs ให้คิดราคาค่าโดยสายข้ามเขตพื้นที่ (ด้านโลจิ

สติก) สกว. 2562 

➢ ทุนวิจัยมุ่งเป้า เรื ่องระบบคำนวนระยะทางและราคาด้วย

มิเตอร์มอเตอร ์ไซด์อัจร ิยะด ้วย IoTs ตามฐานเวลาจริง 

(ด้านโลจิสติก) สกว. 2560 

➢ ทุนวิจัยมุ่งเป้า เรื ่องระบบมิเตอร์น้ำประปาอัจฉริยะด้วย 

IoTs โดยคำนึงถึงการตรวจสอบการรั ่วไหลของน ้ำและ

คุณภาพน้ำ (ด้านบริหารจัดการน้ำ) สวก. 2559 

➢ ทุนวิจัยมุ่งเป้า วช. เรื่องระบบมิเตอร์น้ำประปาอัจฉริยะด้วย 

IoTs (ด้านบริหารจัดการน้ำ) 2557 

➢ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. เรื่องวิธีการคิดค่าผ่านทางระบบส่ง

ไฟฟ้าโดยคำนึงถึงความเช่ือถือได้ 2548 

➢ โครงการจ้างท่ีปรึกษาเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการ

ส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื ่องจ ักรเพื่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพ)  

ปีงบประมาณ 2562 

➢ โครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบ

ความรู้ ผู ้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตาม

กฎหมาย ปีงบประมาณ 2561 

➢ โครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบ

ความร ู ้ผ ู ้ตรวจร ับรองแบบอาคารอนุรักษ ์พลังงานตาม

กฎหมาย ปีงบประมาณ 2560 
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➢ โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู ่มาตรฐาน ISO 

9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บร ิการโลจิ

สติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561 

➢ โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 

9001 ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ไทยสู่สากลปีงบประมาณ 2560  

➢ โครงการการดำเนินการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ

ให้บร ิการโลจ ิสต ิกส์สู ่มาตรฐาน ISO ภายใต ้โครงการ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิ

สติกส์ ปีงบประมาณ 2559 

➢ โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบผลิตแผ่นปา้ย

ทะเบียน กรมขนส่งทางบก 

➢ โครงการบริหารจ ัดการความปลอดภัยจากสารเคมี

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการ

บร ิหารจ ัดการด ้านส ิ ่ งแวดล ้อมและความปลอดภัย

ภาคอุตสาหกรรม) 

➢ โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วย

กลไกการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานตาม

กฎหมาย กลุ ่มที ่  2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

ตะวันออกและภาคใต้) 

➢ โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วย

กลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการ พลังงานตาม

กฎหมายในโรงงานควบคุม (พ ื ้นที ่ภาคกลาง และภาค

ตะวันตก) 

➢ โครงการพัฒนามิเตอร์มอเตอร์ไซด์รับจ้างอัจฉริยะและการ

บริหารจ ัดการข้อมูลด ้านราคา ระยะทาง และความ

ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ทุน

วิจัยมุ่งเป้าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักงานกองทุน

ส่งเสริมงานวิจัย (สกว.) 
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➢ Thailand Research Fund, Project Title: Transmission 

Pricing considering Power Flow Tracing and 

Reliability Benefit, 2005-2008. 

➢ Department of Disaster Prevention and Mitigation, 

Ministry of Interior, Project Title: Designing National 

Fire and Rescue Training Center, 2006-2007. 

➢ Department of Local Administration, Ministry of 

Interior, Project Title: Best Practice, Guideline and 

Standard for Disaster Prevention and Mitigation, 

2008. 

➢ Office of the Permanent Secretary, Ministry of 

Finance, Project Title: Best Practice and Guideline 

for Sustainable Corporate Social Responsibility 

using 100 Cases of Local Canals in Metropolitan 

Area, 2012-2013. 

➢ Project Title: A Study of Establishment and 

Designing of Perishable Center and Distribution 

Center for Airport of Thailand, 2012-2014. 

➢ Department of Alternative Energy Development 

and Efficiency, Ministry of Energy Project Title: The 

Evaluation of Legal and Financial Support 

Measures to Promote Energy Conservation and 

Renewable Energy, 2013-2014. 

➢ Bangkok Fire and Rescue Department, Bangkok 

Metropolitan Administration, Project Title: Study 

and Design of Fire and Rescue Training Center, 

2015-2016. 

➢ Department of Alternative Energy Development 

and Efficiency, Project Title: Energy efficiency 
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promotion by energy audit mechanism project 

(group 2 : north east and south region), 2016-2017. 

➢ Provincial Electricity Authority (PEA), Project Title: 

The Study of Service Charge for Distribution System 

Usage and Connection (Wheeling Charge), 2018 -

2019. 

➢ Office of the Energy Regulatory Commission 

(OERC), Development of Electricity Forecast and 

Data Analytic Center Phase 1, 2018-2019. 

2. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง ผู้จัดการโครงการ และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการศึกษา - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Graduate School 

of Information Systems, The University of Electro-
Communications, Tokyo, Japan 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Department of 
Management and Information Systems Engineering, 
Nagaoka University of Technologies, Niigata, Japan 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกอบรม 2011-2012 Assistant Professor  
Faculty of Human Sciences, Waseda University, 
Tokorozawa, Japan  
2010-2011 Researcher  
Research and Development Division, Japan Institute for 
Educational Measurement, Tokyo, Japan 
2003-2004 Researcher  
Department of Management and Information Systems 
Engineering, Nagaoka University of Technologies, Niigata, 
Japan 

ผลงานท่ีผ่านมา - Best paper awarded by the Japan Association for 
Research on Testing, 2008.  

- Best presentation awarded by the Japan Association 
for Research on Testing, 2009. (As a co-worker)  
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- Best presentation awarded by Japanese Society for 
Information and Systems in Education, 2008.  

- Short Term Exchange Student scholarship, 2002-2003  
- Japanese Government (Monbukagakusho) 

Scholarship, 2005-2008 
3. นายพรเทพ จิระประวัติตระกูล ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ตำแหน่งปัจจุบัน Database Administration/IT Specialist 

บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด 
ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกอบรม - Oracle Oracle 9 i DBA Foundation Oracle 9 i DBA 

Certificate 
- Sun Microsystem Sun Java Programmer Certificate 

Java Certificate 
ผลงานท่ีผ่านมา - ผู้ดูแลฐานข้อมูลระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาระบบการ

ให้บริการกู ้ย ืมเง ินและการสนับสนุนโครงการของกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

- ผู ้ด ูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื ่อการบริหารงาน
ประกันสังคมในรูปแบบ e-Service 

- ผู้ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาการจัดตั้ ง
ศูนย์บริการร่วมสารสนเทศส่ิงแวดล้อมระดับภาค กรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  

- ผู้ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการจัดเก็บเอกสาร 1 ระบบ กรุงเทพมหานคร 

- ผู้ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้บริหาร 
(MIS) 

- ผู้ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย สมุนไพรและโปรแกรมการจดทะเบียนสิทธิภูม ิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย 

- ผู้ดูแล ออกแบบและพัฒนาโครงการสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผนและประเมิน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- ผู้ดูแล ออกแบบและพัฒนาระบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

- ผู้ดูแล ออกแบบและพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
การประปาหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ผู้ดูแล ออกแบบและพัฒนาระบบโครงการเพิ่มกลยุทธการ
วิเคราะห์และวางแผนขับเคล่ือนเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย 

- ผู้ดูแล ออกแบบและพัฒนาระบบ ศูนย์ประมวลผลข้อมูลการ
แก้ป ัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ JSP/Servlet  

- ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล สำนักงาน
ประกันสังคม โดยใช้ JSP/Servlet/EJB และ UML ในการ
ออกแบบ 

- ผู้ดูแลและควบคุมการพัฒนาระบบ Contract Centre ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ JSP/Servlet  

- พัฒนาระบบ KPI ของศ ูนย์ปฏิบ ัต ิการจ ังหวัดกาญจนบุรี  
กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ JSP/Servlet 

4. นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ประวัติการศึกษา - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร

ศาสตร์ 
- ศ ิ ลปะศ าสต ร ์ บ ัณฑ ิ ต  ( ร ั ฐ ศ า สต ร ์ )  เ อกกา รปกครอง             
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกอบรม - โรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 36 กรมการปกครอง 
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่น 39 กรมการปกครอง 
- ปปร. รุ่นท่ี 11 สถาบันพระปกเกล้า 

ผลงานท่ีผ่านมา - เ ล ข า น ุ ก า ร ก ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท ้ อ ง ถิ่ น                             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฯ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ปลัดจังหวัดแพร่ กรมการปกครอง 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
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- คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจ.) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- คณะกรรมการควบคุมเง ินทุนสะสมขององค ์การบร ิหารส ่วน
จังหวัด (กสอ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบ ุรี 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
- นายกสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศ
ไทย 
- อาจารย์พ ิเศษมหาวิทยาล ัยราชภัฏกาญจนบ ุร ี สอนว ิชา  
“จริยธรรมสำหรับนักบริหาร” และ “การปกครองท้องถิ่นไทย” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
- ร ิเร ิ ่มและจัดทำระบบ E Plan ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
- ริเริ่มและจัดทำระบบ MIS และ EOffice ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี  
- ริเริ ่มและจัดทำระบบ WEB 10 ภาษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 

5. นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารเทคโนโลยี 
ตำแหน่งปัจจุบัน - ที่ปรึกษาอาวุโสด้านวิจัยเทคโนโลยี  สำนักงานศูนย์วิจัยและให้

คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารจัดการการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกอบรม - ท่ีปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำผู้แทนราษฎรสภา
ผู้แทนราษฎร 
- ที ่ปร ึกษาประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภา
ผู้แทนราษฎร 
- ท่ีปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา  วุฒิสภา 
- วิทยากรพิเศษ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล 
- วิทยากรพิเศษ การบริหารงานการพัฒนา Software วิทยาลัย
นครราชสีมา 
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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ผลงานท่ีผ่านมา ท ี ่ปร ึกษาและน ักว ิชาการใ นการพ ัฒนาระบบสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผน
และประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทระบบข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- โครงการเพิ่มกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และวางแผนการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6. นายฉัตรเฉลิม โขสูงเนิน เลขานุการโครงการ 
ตำแหน่งปัจจุบัน - ที ่ปร ึกษาอาวุโส ด ้านการพัฒนาระบบราชการ ศ ูนย์บร ิการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- ที ่ปร ึกษาอาวุโส ด ้านการพัฒนาระบบราชการ ศ ูนย์บร ิการ
วิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
- ท่ีปรึกษาอาวุโสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาระบบ
ร า ช ก า ร  ส ถ า บ ั น ว ิ จ ั ย แ ล ะ ใ ห ้ ค ำ ป ร ึ ก ษ า แ ห่ ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประสบการณ์ทำงาน หรือ ฝึกอบรม - โครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
- ท่ีปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร์ “ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของหน่วยงานราชการ ไทย” กพร. 
- ท่ีปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหาร
ศาสตร์ โครงการสำรวจวิจัย “ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
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บทท่ี 1  
ข้อมูลท่ัวไป 

 
1.1 ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในระดับพื้นที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้
อำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะใน
ระดับท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระยะเวลาที่ผ่านมาน้ัน พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังคงประสบปัญหาการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่หลายประการ สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากการไม่ร ู ้หรือไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังน้ันการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายจึงเป็นพื้นฐานสำคัญ
ประการหน่ึงที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างราบร่ืน  
  การศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาตัวอย่างจากคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลยุติธรรม 
ซึ่งเป็นตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหลายประการในทางปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การใช้อำนาจตามกฎหมาย การตีความบทบัญญัติของกฎหมาย 
และการใช ้กฎหมายกับสถานการณ์จริงที ่ เก ิดข ึ ้นในพื ้นที ่ ในช่วงระยะเวลาที ่ผ ่านมาสถาบัน
พระปกเกล้ามีความพยายามสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากแต่ยังคงไม่สามารถเผยแพร่ไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีมากกว่า 7,800 แห่งได้อย่างทั่วถึง และในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ยังได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยฯ โดยมี
เป้าหมายเพื่อนำเทคโนโลย ีด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบถาม -ตอบ 
(Chatbot) มาใช้ในการค้นหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยใช้การค้นหาคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลปกครองอันเป็นตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูล “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” และได้มีการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความต้องการ (Proof of Concept) แล้ว 
  ด้วยเหตุน้ีในปี 2565 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึง
ขยายผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วยการจัดทำโครงการวิจัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล 
“คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น และสร้าง “กรอบการสนทนา” (Dialogue) การถาม-การตอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนารูปแบบจำลอง (Model) การถาม-การตอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อ
จัดจ้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการเผยแพร่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Chatbot) ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถให้คำปรึกษาหรือถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2) เพื่อสร้าง “กรอบการสนทนา” (Dialogue) การถาม – การตอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนารูปแบบจำลอง (Model) การถาม – การตอบ
เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 

ขอบเขตการดำเนินงานของนักวิจัยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ 
1) ศึกษาและวิเคราะห์ “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยใช้แนวทางคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
, คำพิพากษาจากศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563-2564, หนังสือเวียน
กรมบัญชีกลางที ่เก ี ่ยวข ้อง หรือหนังส ือเว ียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.2565 (ถ ้าม ี) เป็น
กรณีศึกษาอย่างน้อย 50 เรื่อง โดยจะต้องเป็นประเด็นคำถามในหัวข้อ ดังน้ี 

1.1 มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
1.3 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 การบริหารสัญญา  
1.6 ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
2) พัฒนาฐานข้อมูล “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้านงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565 
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3) รวบรวมข้อมูลและประมวลผล “กรอบการสนทนา” (Dialogue) โดยประมวลรูปแบบ
การถาม – การตอบเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงาน
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

4) ทดสอบ“กรอบการสนทนา” (Dialogue) การถาม – การตอบเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) สร้างรูปแบบกรอบการสนทนา (Dialogue Pattern) การถาม – การตอบเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

6) นำเสนอผลงานและพัฒนาให้สามารถใช้งานร่วมกับเว็บไซต์หลักของสถาบันพระปกเกล้า
สู่การใช้งานโดยผู้ใช้งานแบบสาธารณะ 
 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) ระบบ Chatbot “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส ่วน

ท้องถิ่นด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท.” 

2) องค์ความรู้ที ่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนารูปแบบจำลอง (Model) การถาม – 
การตอบเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ที่มีความ
เหมาะสมในการระบบ Chatbot ในการสื่อสารโต้ตอบกับผู้ใช้งาน 

3) การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Chatbot ที่ทางสถาบันฯ สามารถนำไปดำเนินการ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นระบบที่ยั่งยืน สามารถเรียนรู้ความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา และสามารถ
เพิ่มการสื่อสารตอบโต้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565 
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.8 แผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษาวิจัยของนักวิจัย รวม 8 เดือน :  มกราคม – สิงหาคม 2565 

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
สถาบันพระปกเกล้าจัดทำขอบเขตการจ้างศึกษาวิจัย 
(TOR) และเชิญชวนนักวิจัยภายนอกส่งข้อเสนอโครงการ 

ต.ค. 2564 สถาบัน
พระปกเกล้า 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันพระปกเกล้า พ.ย. 2564 
สถาบัน

พระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้าพิจารณาข้อเสนอโครงการ  

 ธ.ค. 2564 
สถาบัน

พระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้าทำสัญญาจ้างนักวิจัย 

ธ.ค. 2564 
สถาบัน

พระปกเกล้า 
นักวิจัยดำเนนิการศึกษาวิจัย 
- ศึกษาและวิเคราะห์ “คำถามทีพ่บบ่อยเก่ียวกับข้อ

กฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ด้าน
งานจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” 
โดยใช้แนวทางจากคำวินิจฉยัของคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง, คำพพิากษาจากศาล
ปกครองเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างในปี พ.ศ.2563-
2564, หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางทีเ่ก่ียวข้อง หรือ
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.2565 (ถ้ามี) เป็น
กรณศีึกษาอย่างน้อย 50 เรื่อง โดยจะต้องเป็น
ประเด็นคำถามในหัวข้อ ดังนี้  

▪ มาตรการสนบัสนนุให้ SME เข้าถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ 

▪ การดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 

▪ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ์
▪ การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
▪ การบริหารสัญญา  

ม.ค. – ก.พ. 2565 นักวิจัย 
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565 
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

▪ ระเบยีบตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวข้อง
เพิ่มเติม 

นักวิจัยจัดทำและส่งรายงานความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการศึกษาวิจัย 

31 มี.ค. 2565 นักวิจัย 

สถาบันพระปกเกล้าพิจารณารายงานความก้าวหน้า 
เม.ย. 2565 

สถาบัน
พระปกเกล้า  

นักวิจัยดำเนนิการศึกษาวิจัยและพัฒนา (ต่อ)  
- พัฒนาฐานข้อมูล “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวก ับข้อ

กฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงาน
จัดซ้ือจัดจ้าง ของ อปท.” 

- รวบรวมข้อมูลและประมวลผล “กรอบการสนทนา” 
(Dialogue) โดยประมวลรูปแบบการถาม – การตอบ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นด้านงานจัดซ้ือจัดจ้าง ของ อปท.” 

- ทดสอบ“กรอบการสนทนา” (Dialogue) การถาม – 
การตอบเก่ียวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านงานจัดซ้ือจัดจ้าง ของ อปท. 

- สร้างรูปแบบกรอบการสนทนา (Dialogue Pattern) 
การถาม – การตอบเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อปท. 

- นำเสนอผลงาน และ พัฒนาให้สามารถใช้งานร่วมกับ
เว็บไซต์หลักของสถาบันพระปกเกล้า สู ่การใช้งาน
โดยผู้ใช้งานแบบสาธารณะ  

พ.ค. – ก.ค. 2565 นักวิจัย 

นักวิจัยจัดทำและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ 
ดำเนินการติดต้ังระบบที่ได้พัฒนาแล้วไปยังเว็บไซต์หลักของ
สถาบันพระปกเกล้า 

31 ก.ค. 2565 นักวิจัย 
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565 
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทท่ี 2 
วิธีการวิจัย 

  โครงการวิจัยฯ ประจำปี 2565 นี้ ทีมงานวิจัยยังคงใช้ Chatbot ประเภท The 
One-Trick Pony ซึ่งจะที่ทำหน้าที่ได้อย่างเดียวเท่าน้ัน ไม่มีการตีความ คำพูดที่ส่งเข้ามาที่ซับซ้อน 
จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ซับซ้อนเพื่อที่จะทำงานที่ซับซ้อนบางอย่างภายใต้คำสั่ง
ที่เป็นคำพูดง่ายๆ และเลือกใช้ เครื่องมือ DialogFlow (https://DialogFlow.cloud.google.com) 
ซึ่งพัฒนาโดย Google มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง Chatbot ที่เป็นที่นิยม และมีการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติที่ดีและเชื่อถือได้มากที่สุด เพื่อให้ได้ตัว Chatbot ที่เหมาะสมกับงานประมวลผล
ทางด้านกฎหมายมากที่สุด เช่นเดียวกันกับโครงการปี 2564 ซึ่งมีวิธีการวิจัยดังน้ี 

2.1 กลุ่มเป้าหมายและกำหนดขอบเขตของการวิจัย 
2.1.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.2 ขอบเขตหัวข้อของการวิจัย 

  ศึกษาและวิเคราะห์ “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยใช้แนวทางคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง , คำ
พิพากษาจากศาลปกครองเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ้างในปี พ.ศ.2563 -2564, หนังส ือเว ียน
กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.2565 (ถ้ามี) เป็นกรณีศึกษาอย่าง
น้อย 50 เรื่อง โดยจะต้องเป็นประเด็นคำถามในหัวข้อ ดังน้ี 

1.1. มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
1.2. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
1.3. การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.4. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.5. การบริหารสัญญา  
1.6. ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

 
ภาพที่ 2.1.1 ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย 

จากภาพที่ 2.1.1 มีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังน้ี 

1) กำหนดหัวข้อและขอบเขตของการศึกษา ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกฎหมาย
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง จากกรมบัญชีกลาง 

2) ศึกษารวบรวมข้อมูลและคัดกรอง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับหัวข้อในกรอบการวิจัย คำพิพากษา 
รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก กับ เจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง 

3) นำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดยประมวลรูปแบบ “คำถามที่อาจเกิดขึ้น” ในประเด็นข้อ
กฎหมายหน่ึงๆ พร้อมทั้ง “คำตอบ” สำหรับคำถามเหล่าน้ัน 

4) จัดทำโครงสร้างกรอบสนทนา (Dialogue) ตามรูปแบบ (pattern) ที่ปัญญาประดิษฐ์เข้าใจ 
5) ทดสอบกรอบสนทนา (Dialogue) โดยใช ้เครื ่องม ือด้านปัญญาประดิษฐ์ เช ่น Google 

Diaglog Flow โดยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกฎหมาย
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง จากกรมบัญชีกลาง 

6) นำกรอบสนทนาที่ผ่านการทดสอบแล้วไปจัดทำและพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 
7) นำเสนอผลการวิจัยต่อสถาบันพระปกเกล้า 
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2.2 ลำดับข้ันตอนการทำกรอบสนทนาสำหรับ Chatbot 
ในกระบวนการพัฒนา Chatbot ทางทีมงานวิจัย ขอนำเสนอกระบวนการทำงานดังต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 2.2.1 กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนา Chatbot 



    (29) 

 

 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565 
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กระบวนการทำงานเพ่ือพัฒนา Chatbot 
ก. กำหนดหัวข้อ Chatbot 

  ศึกษาและวิเคราะห์ “คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยใช้แนวทางคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง , คำ
พิพากษาจากศาลปกครองเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ้างในปี พ.ศ.2563 -2564, หนังส ือเว ียน
กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.2565 (ถ้ามี) เป็นกรณีศึกษาอย่าง
น้อย 50 เรื่อง  

ข. กำหนดขอบเขตและออกแบบ Chatbot 
  นักวิเคราะห์ระบบ จะทำการออกแบบ Chatbot ตามนโยบายที่ได้รับมา โดยใน
ขั้นตอนน้ีควรได้ผลลัพธ์อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

1) User Persona 

1.1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุ 30 - 60 ปี โดยมีลักษณะตัว

ละครเป็นเจ้าหน้าที ่ท ้องถ ิ ่นผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องกับการจัดซื ้อจัดจ้าง เป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้น แล้วเกิดปัญหาข้อสงสัย 

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายทั้งก่อนและหลังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือต้องการข้อกฎหมายอ้างอิงเทียบเคียงกรณีปัญหาของโครงการหรือ

พื้นที่ของตนเอง 

2) เอกชนผู้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ โดยลักษณะตัวละคร เป็นผู้เข้าร่วมการยื่น

ข้อเสนอในโครงการต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเกิดปัญหาข้อสงสัย

เกี่ยวกับระเบียบ  /กฎหมายทั้งก่อนและหลัง การยื่นข้อเสนอ หรือต้องการข้อ

กฎหมายอ้างอิงเทียบเคียงกรณีปัญหาของโครงการที่ตนเองได้เข้ายื่นข้อเสนอ 

3) Botsona เป็นนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิ อายุ 45-60 ปี โดยมีลักษณะตัวละคร

เป็นนักกฎหมายผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบคำถาม

ผู้ที่เข้ามาถามด้วยภาษาที่เป็นทางการ มีการอ้างอิงกฎหมาย 

  ขอบเขตและแผนการเก็บข้อมูลที่จะต้องใช้ในระบบ Chatbot โดยได้รับคำแนะนำ
จากผู ้เช ี ่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง เนื ่องจากในโครงการว ิจ ัยนี ้ ใช้ แนวทางคำวินิจฉ ัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง , คำ
พิพากษาจากศาลปกครองเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจ ัดจ้างในปี พ.ศ.2563-2564, หนังส ือเว ียน
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กรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.2565 (ถ้ามี) เป็นกรณีศึกษาอย่าง
น้อย 50 เรื่อง โดยจะต้องเป็นประเด็นคำถามในหัวข้อ  

- มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
- การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การบริหารสัญญา  
- ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ค. การเก็บรวมรวมข้อมูล 

  ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยผู้เชี ่ยวชาญเองจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ให้
ข้อมูลและคำปรึกษาไปด้วย การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานเป้าหมายเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1) เพื่อปรับ User Persona และ Botsona ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง 

2) เพื่อรับฟังปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากหัวข ้อของ Chatbot ในคราวนั้น ๆ จากตัว

ผู้ใช้งานเอง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากตัวผู้ใช้งานเองด้วย 

ง. การสร้าง/ปรับปรุงบทสนทนา (Dialogue) 
 เม ื ่อข ้อม ูลถ ูกเก็บรวบรวมแล้ว นักว ิเคราะห์ระบบจะนำมาสร้างบทสนทนา 

(Dialogue) เพื่อตอบโจทย์ ผู้ใช้งานจริง ในขั้นตอนน้ี ผู้เชี่ยวชาญจะเปลี่ยนบทบาทตัวเองกลายเป็นผู้
ตรวจสอบบทสนทนาที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตรงตามหลักวิชาหรือไม่ เพื่อควบคุมคุณภาพให้ผู้ใช้งานได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอ ซึ่งอาจจะมีต้องไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

จ. การพัฒนาระบบ 
 เมื่อบทสนทนาออกแบบเรียบร้อยแล้ว นักพัฒนาระบบ จะฝึก Chatbot ให้สามารถ

ใช้งานได้ตามบทสนทนาที่ออกแบบไว้แล้วได้ ในขั้นตอนนี้นักพัฒนาระบบจะต้องมีเครื่องมือในการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับงบประมาณและความเร่งด่วนของโครงการ 

ฉ. การทดสอบ Chatbot 
 เมื่อการพัฒนา Chatbot เสร็จสิ้นลง ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบ Chatbot โดย

การทดสอบจะเกี่ยวข้องกับบุคคลสามกลุ่มเป็นอย่างน้อย ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญ นักพัฒนาระบบ และ
ผู้ใช้งานเป้าหมาย ที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองเป็นผู้ทดสอบระบบ โดยหลักการแล้วกระบวนการ
ทดสอบ Chatbot จะเริ่มจากตัวบท (Script) ของ Chatbot ผู้ทดสอบควรที่จะได้คิดบทพูดใหม่ ๆ  
ตาม Script ของ Chatbot เพื่อสร้างบทสนทนาทางเลือกและฝึกให้ Chatbot สามารถตอบคำถาม
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ครอบคลุมถึงคำถามทางเลือกอื ่น ๆ ได้ด้วย หาก Chatbot สามารถตอบสนองคำถามได้อย ่าง
หลากหลาย จะสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความเก่งของ Chatbot ได้ด้วย 

ช. การใช้งานจริง 
 หลังจากผ่านการทดสอบ จึงจะนำออกไปใช้จริง แต่ทั้งน้ีการทดสอบโดยคนบางกลุ่ม 

ไม่ใช่ผู้ใช้งานจริงทั้งหมด อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานจริงได้ ซึ่งตามทฤษฎีแล้วการทดสอบ
ของทีมงานวิจัยจะทำได้เพียง 20% ของการใช้งานจริง น่ันคือข้อผิดพลาดและทางเลือกการสนทนา
ต่าง ๆ จะครอบคลุมเพียง 20% ของการใช้งานจริงเท่านั้น ในขั้นตอนนี้หากผู้บริหารเห็นควรให้นำ
ออกใช้งาน นักวิเคราะห์ระบบควรจะคอยติดตามการใช ้งาน และเก็บบทสนทนาใหม่ ๆ เข้าสู่
กระบวนการปรับปรุง และพัฒนา Dialogue เพื่อที่จะทำให้ Chatbot มีความสามารถที่เก่งขึ้นไป
เรื่อย ๆ น่ันเอง 

2.2.1 เคร่ืองมือในการพัฒนา Chatbot 
  ในการวิเคราะห์ภาพรวมและความคุ้มค่าของการทำโครงการใด ๆ ก็ตามเราสามารถ
ประยุกต์ใช้งานเครื ่องมือที่ชื ่อว่า Business Model Canvas เพื่อทำการสำรวจและตอบคำถาม       
ทั้ง 9 ด้าน ให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่กำลังจะดำเนินการจะมีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งานหรือไม่ 

 
ภาพที่ 2.2.2 ตัวอย่าง  Busines Model Canvas 
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โดยคำถามทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 
1) Key Partners เริ ่มต้นจากสำรวจบุคลากรที่จะใช้ในโครงการ มีความพร้อมหรือไม่ และ

จำเป็นจะต้องติดต่อกับใครบ้าง ในที่นี ้จะหมายถึงการกำหนดตัวนักวิเคราะห์ระบบ และ 

ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อน้ัน ๆ 

2) Customer Segment กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน เป้าหมาย ว่าระบบหรือหัวข้อโครงการน้ัน จะ

ทำให้กลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด 

3) Value Proposition จากหัวข ้อ Key Partners และ Customer Segment ประกอบกัน 

เราจะสามารถเขียนได้ว่า คุณค่าของโครงการน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง 

4) Key Activities เพื่อที่จะให้สามารถดำเนินโครงการได้ตั ้งแต่ต้นจนจบ จำเป็นจะต้องมี

กิจกรรม การประชุม สัมมนา อะไรบ้าง ทั้งน้ีเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ตามที่ได้คาดหวังไว้ และจะ

นำไปสู่การกำหนดต้นทุนในหัวข้อถัด ๆ ไป 

5) Key Resources เมื่อกำหนดกิจกรรม และโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการดูทรัพยากรที่

มี ทั้งเครื่องมือ ระบบต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอรท์ี ่มี 

ทั้งน้ีเพื่อสำรวจความพร้อมและการลงทุนเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น 

6) Customer Relationships การเข้าถึงตัวผ ู้ใช ้งานจริง เราสามารถหาความร่วมมือจาก

ผู้ใช้งานจริงได้อย่างไร จะติดต่อได้อย่างไร หรือใครจะเป็นผู้ที่สามารถประสานงานให้เข้าพบ

ตัวผู้ใช้งานเป้าหมายได้ 

7) Channels การติดต่อสื่อสารกับทางผู้ใช้งานเป้าหมาย ทั้งน้ีหากเป็นโครงการ Chatbot จะ

รวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการว่า Chatbot ที่ผู ้ใช้งานระบบจะได้รับ ควรจะมาใน

รูปแบบไหนด้วย 

8) Cost Structure เป็นการประมวลกิจกรรม การลงทุนที่จะต้องเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 

เพื่อกำหนดโครงสร้างต้นทุน ทั้งน้ีให้รวมถึงต้นทุนในการดำเนินงานและต้นทุนต่อเน่ืองหาก

ต้องมีการดูแลระบบต่อไปด้วย เป็นการสรุปให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเรื่องต้นทุนได้ 

9) Revenue Streams โดยปรกติหากเป็นการทำโครงการเชิงธุรกิจ จะมีการกำหนดด้วยว่า

รายได้จากผลลัพธ ์ของโครงการจะมาจากแหล่งใด สามารถคืนทุนได้เม ื ่อใด เป็นการ

วิเคราะห์ความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ โดยคำถามน้ีอาจจะประยุกต์ใช้กับผลตอบแทนที่ไม่เป็น

ตัวเงินได้กรณีไม่ได้นำผลลัพธ์ของโครงการไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยจะสามารถสรุปเป็นความ

คุ้มค่าของโครงการเพื่อการตัดสินใจอนุมัติให้ดำเนินโครงการได้ต่อไป 
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2.2.2 เคร่ืองมือในการสร้างบทสนทนา 
ในการสร้างบทสนทนาโครงการ Chatbot จะใช้การสร้างในรูปแบบของแผนภูมิบทสนทนาคำถาม 
คำตอบ (Dialogue diagram) โดยในทีมงานวิจัยขอนำเสนอระเบียบวิธีการสร้าง ดังน้ี 

ตารางท่ี 2.2.2 สัญลักษณ์และความหมายของการออกแบบ Dialogue Diagram 
สัญลักษณ์ ความหมาย หมายเหตุ 

 

จุดเริ่มต้น หรือ สิ้นสุดของบทสนทนา  

 บนสนทนาที่ผู ้ใช้งานพูด เพื่อเปิดการ
สนทนา (Welcome Intent) หรือบท
สนทนาเพื่อปิดการสนทนา (Closure 
Intent) 

อาจหมายถ ึ งค ำ เ ร ี ย ก 
Chatbot ให ้ เร ิ ่มต ้นการ
ทำงาน เช่น ‘Ok Google’ 
ของ Google Assistant เป็น
ต้น 

 บทสนทนาของ Chatbot เม ื ่อได้รับ
คำถามของผู้ใช้งาน 

 

 ทาง เล ื อก ในกา รถาม คำ ถ า ม กั บ 
Chatbot 

อาจแสดงผลเป็นปุ ่ม หรือ
รายการขึ้นมาให้ผู ้ใช ้งาน
เล ือกโดยไม ่จำเป็นต ้อ ง
พิมพ์หรือพูดเข ้ามาหรือ 
อาจเป็นคำถามทั้งหมดที่
ผู ้ใช้งานสามารถพิมพ์ถาม
เข้ามาได้ 

 ตัวเชื่อมไปยัง diagram อื่น ๆ ใ ช ้ ใ นก ร ณ ี  diagram มี
ขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถ
ใส่ทุกอย่างลงใน diagram 
เดียวกันได้มั้งหมด 

 คำตอบท ี ่  Chatbot จะพ ูดเม ื ่ อ ไ ม่
สามารถตอบคำถามได้ อาจเนื่องจาก
ยังไม่มีข้อมูล หรือไม่เข้าใจคำถาม 

จุดนี ้จะใช ้เป ็นจุดสังเกต 
ให้แก่ผู ้พัฒนาระบบ และ
นักวิเคราะห์ระบบในการ
สานต่อโครงการได้ 

START STOP 
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สัญลักษณ์ ความหมาย หมายเหตุ 

 จุด download เอกสาร ผ ู ้ ใ ช ้ ง า นส า ม า ร ถ ก ด 
download เอกสารได้ 

 จุดที่ยังไม่มีเอกสาร จุดนี ้จะใช ้เป ็นจุดสังเกต 
ให้แก่ผู ้พัฒนาระบบ และ
นักวิเคราะห์ระบบในการ
สานต่อโครงการได้ 

 
จากสัญลักษณ์ในตารางที่ 2.2.2 จะสามารถนำมาใช้ในการเขียน Dialogue ของ Chatbot 

ได้ โดย Dialogue ในโครงการจะแนบเป็นแฟ้มเอกสาร เป็นภาคผนวก ข ข้อ 1.2 แผนภูมิของบท
สนทนา (Dialogue) ของ Chatbot  โดยตัวอย่างการเขียนจะสามารถดูได้จากภาพที่ 2.2.3 ตัวอย่าง
การเขียน Chatbot Dialogue 
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ภาพที่ 2.2.3 ตัวอย่างการเขียน Chatbot Dialogue 
หลักการตั้งหมายเลขของ Intent เพื่อการอ้างอิงภายหลังสามารถกำหนดได้ด้วยรูปแบบ

ต่อไปน้ี 
TX-P-Q-FFG 
TX - หมายถึงรหัสของ Chatbot เพื่อบอกว่าเป็น Chatbot ใด 
P - หมายถึง เลขแทนหัวข้อของ Chatbot ว่ามีขอบเขตครอบคลุมหัวข้อใด 
Q - หมายถึง หมายเลขของคำถาม แสดงว่าเป็นคำถามข้อใด 

FF - หมายถึง หัวข้อย่อยของคำถามน้ัน ๆ อาจตกทอดเป็นหลายชั้นได้ แต่ไม่ควรจะลงลึกมาก 
G - หมายถึง ส่วนห้อยท้ายของคำถามน้ัน ๆ กรณีเป็นการตอบคำถามใช่หรือไม่ก็จะใส่เป็น Y หรือ N 
เป็นต้น 
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ยกตัวอย่างเช่น คำถาม ของ Chatbot T1 เรื ่องความชอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำถามที่ 4 คำถาม
ย่อยที่ 2 และเป็นการถามหาข้อกฎหมาย จะเขียนได้เป็น T1-1-04-02L 

เมื่อ  T1 คือ รหัสของ Chatbot 
1 คือ รหัสของขอบเขตที่เกี่ยวกับความชอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

04 คือ คำถามที่ 4 
02 คือ คำถามย่อยที่ 2 
L คือ การถามหาข้อกฎหมายจากคำตอบของข้อย่อยที่ 2 

เราจะสามารถอ้างอิงถึง Intent และเข้าไปดูหรือปรับปรุง Intent น้ัน ๆ ได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อมี
การทำงานเป็นกลุ่ม 

2.2.3 เคร่ืองมือในการสร้าง Chatbot 
  ในการสร้างตัว Chatbot ในปัจจุบ ันม ีเครื ่องม ือหลากหลายที ่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ ในการสร้าง Chatbot ได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างลึกซึ้งได้ แต่ไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองมือใดก็ตาม การทำ Chatbot จะมีพื้นฐานเดียวกัน โดยสำหรับในโครงการน้ี ทางทีมงาน
วิจ ัยเล ือกใช ้ เครื ่องม ือ DialogFlow (https://DialogFlow.cloud.google.com) ซึ ่งพ ัฒนาโดย 
Google มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง Chatbot ที่เป็นที่นิยม และมีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ที่ดีและเชื่อถือได้มากที่สุด เพื่อให้ได้ตัว Chatbot ที่เหมาะสมกับงานประมวลผลทางด้านกฎหมาย
มากที่สุด เช่นเดียวกับการวิจัยในระยะที่ 3 ที่ผ่านมา 

 
ภาพที่ 2.2.4 ตัวอย่าง DialogFlow 

 
 

2.3 วิธีการประสานงานกับผู้เช่ียวชาญจากกรมบัญชีกลาง 
ทีมงานวิจัย ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ อาจารย์เชิด

ชัย มีคำ อดีตนิติกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนัก
มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล 
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ในการค้นหา คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง, คำพิพากษาจากศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563 -2564, 
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.2565 ในหัวข้อ  

(1) มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาด COVID-19 
(3) การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(4) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(5) การบริหารสัญญา  
(6) ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่

เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ ทีมงานวิจัยได้ทำงานร่วมกัน โดยผู้เชี ่ยวชาญจะส่งแหล่งข้อมูลในการค้นหา ตัวอย่าง

ข้อมูลคำถาม แนวทางคำตอบ อีกทั้งเอกสารอ้างอิง เพื่อแนะเป็นแนวทางให้แก่ทีมงานวิจัย และเมื่อ
ได้แนวทางในการต้ังคำถามและตอบคำถามแล้ว ทีมงานวิจัยและพัฒนาระบบจึงจะนำคำถาม-คำตอบ
ดังกล่าว มาใส่ใน DialogFlow เพื่อพัฒนาให้เป็น Chatbot เพื่อตอบคำถามต่อไป 
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บทท่ี 3 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
  จากระเบียบวิธีการทำงานที่ได้นำเสนอในบทที่ 2 ทางทีมงานนักวิจัยได้นำมาใช้งาน
กับการทำ Chatbot เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

3.1 การวิเคราะห์ภาพรวมและความคุ้มค่าในการสร้าง Chatbot 

  ในขั้นตอนน้ีทางทีมงานนักวิจัยได้เขียน Business Model Canvas มาได้ ตามภาพ
ที่ 3.1.1 Business Model Canvas ของงาน Chatbot การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ภาพที่ 2.3.1 Business Model Canvas ของงาน Chatbot การจัดซื้อจัดจ้าง 
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3.2 การสร้างบทสนทนา 

 ในขั้นตอนนี้ทางทีมงานนักวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ดังต่อไปน้ี 

1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3) หนังสือจากทางกรมบัญชีกลาง ระหว่างปี 2560 – 2563 

  โดยได้รับการแนะนำแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในขณะน้ีได้รวบรวมมาแล้วทั้งสิ้น 
42 คำถาม โดยนำข้อมูลมาจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือจากทางกรมบัญชีกลาง ระหว่างปี 2560 – 2565 จำนวน 63 ฉบับ แยกเป็นจำนวนคำถาม
ดังน้ี 

1.1 มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
1.3 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 การบริหารสัญญา  
1.6 ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

  จากข้อมูลที่ได้รับ ทางทีมงานวิจัยสามารถนำมาสร้าง Diagram ของบทสนทนา ได้
ตามเปลี่ยนรูป ภาพที่ 3.3.2 ตัวอย่าง Dialogue diagram สำหรับ Chatbot กฎหมายการจัดซื้อจัด
จ้างซึ่งข้อมูลจริงทั้งหมดจะนำเสนอในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
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ภาพที่ 2.3.2 ตัวอย่าง Dialogue diagram สำหรับ Chatbot กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 ทีมงานวิจัยได้รวบรวมข้อมูลไฟล์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาทำ
ฐานข้อมูลกลางที่น่าเชื่อถือและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ ไว้ใน Google Drive link: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1B4E0r49eRWQxKS_wOVRTZ3uo
AfAbiFQX?usp=sharing

 
ภาพที่ 2.3.3 Google Drive ที่เก็บรวบรวมประกาศ 

 การรวบรวมไฟล์เอกสาร ทางทีมงานวิจ ัย เม ื ่อได้ร ับเอกสารคำวินิจฉ ัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากทางผู้เชี ่ยวชาญ
กรมบัญชีกลาง โดยทีมงานวิจัยจะนำเอกสารนั้นๆ แยกใส่ตามหัวข้อ โดยเก็บไว้ใน Folder ชื่อ KPI 
เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบ ง่ายต่อการทำงานที่จะนำไฟล์ที่ใช้อ้างอิงการตอบคำถาม ซึ่งในกรณี
ที่ได้รับข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถนำไฟล์เอกสารดังกล่าวมา upload ใน Google Drive ได้ 

 โดยในปีน้ีมีหัวข้อที่เพิ่มเติมเข้ามา ทางทีมงานวิจัย จึงมีการแยกเป็น Folderตามปี
ของเอกสาร ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
จากทางกรมบัญชีกลาง ระหว่างปี 2560 – 2565 ตามภาพที่ 3.2.2 

 

ภาพที่ 2.3.4 ตัวอย่างการแยกเอกสารประกาศใส่ตามหัวข้อ 
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 จากน้ันเมื่อเข้าไปในแต่ละ Folder ทีมงานวิจัยได้แยกการจัดการไฟล์เอกสารโดยใช้
วิธีการ แยกจากปีที่จัดทำเอกสารน้ัน ตามภาพที่ 2.3.5 

 
 

ภาพที่ 2.3.5 ตัวอย่างแยกการจัดการไฟล์เอกสารโดยใช้วิธีแยกจากปีที่จัดทำเอกสารขึ้น 
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การแยกไฟล์ตามปีการจัดทำเอกสารนั้นๆ และการตั้งชื ่อไฟล์เอกสาร ตามภาพที่ 2.3.6 
ตัวอย่าง 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.3.6 ตัวอย่างการแยกไฟล์ตามปีการจัดทำเอกสารน้ันๆและการต้ังชื่อไฟล์เอกสาร 
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 ขั้นตอนที่ 1) เมื่อได้รับเอกสารคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากทางผู้เชี่ยวชาญกรมบัญชีกลาง ทีมงานวิจัยเลือกนำเอกสาร ใส่
ใน Folder ตามปีของเอกสารน้ัน ตามภาพที่ 2.3.6 ขั้นตอนที่ 1 

 ขั้นตอนที่ 2) หลักการ แยกไฟล์ตามปีการจัดทำเอกสารน้ันๆ ดูจากปีการจัดทำ
เอกสารตามภาพที่ 2.3.6 ขั้นตอนที่ 2 

 ขั้นตอนที่ 3) หลักการ ต้ังชื่อไฟล์เอกสาร ต้ังโดยใช้ ปี-เดือน-วันที่ (จัดทำเอกสาร)-
เลขที่หนังสือ ตามตัวอย่าง ภาพที่ 2.3.6 ขั้นตอนที่ 3 

 ขั้นตอนที่ 4) เมื่อแยกไฟล์และตั้งชื ่อเร ียบร้อยแล้ว ตามตัวอย่าง ภาพที่ 2.3.6 
ขั้นตอนที่ 4 จะได้ชื่อไฟล์ 2562-01-31-กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ ว๕๒ เป็นต้น 
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 เมื่อรวบรวมไฟล์เอกสาร จากทางผู้เชี ่ยวชาญกรมบัญชีกลางแล้ว ก็ดำเนินการต้ัง
คำถาม โดยรายงานวิจัยน้ีรวบรวมได้ทั้งสิ้น 78 คำถาม ดังตารางที่ 3.2.1 
ตารางท่ี 3.2.1 ตารางจำนวนคำถามท่ีแยกตามหัวข้อ 

ลำดับที่ หัวข้อคำถาม จำนวน (คำถาม) 

1 
  

มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 11  

 2 
  

การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

10 
 

3 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 13 

4 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6 

5 ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  

      • การจำหน่ายพัสดุ 8 

       • การกำหนดคุณสมบัติ 2 

      • การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 26 

      • กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 2 

  จำนวนรวมท้ังหมด (คำถาม) 78 

จากน้ันทางทีมงานวิจัยสามารถนำมาสร้าง Diagram ของบทสนทนา ได้ตามรูปภาพที่ 2.3.7 
ตัวอย่าง Dialogue diagram สำหรับ Chatbot กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งข้อมูลทั้งอ ้างอิงใน
ภาคผนวก ข ข้อ 1.2 แผนภูมิของบทสนทนา (Dialogue) ของ Chatbot  และข้อ 1.3 แบบฟอร์มการ
ทดสอบระบบ 
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ภาพที่ 2.3.7 ตัวอย่าง Dialogue diagram สำหรับ Chatbot กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 
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3.1 การสร้าง Chatbot 
  การแปลง Dialogue diagram เป็น Chatbot ทีมงานวิจัยได้ทำการแปลงโดยใช้
เคร่ืองมือ DialogFlow ตามภาพที่ 3.1.1 และในงานวิจัยน้ีได้มีการกำหนดให้สามารถแสดงผลได้ทั้ง
บนช่องทาง LINE และ Web chat ดังน้ันจึงจำเป็นจะต้องมีการเขียนส่วนของโปรแกรมพิเศษเพื่อให้ 
Chatbot สามารถแสดงผลได้ตามช่องทางดังกล่าว โดย Web chat จะใช้ ช่องทางเดียวก ันกับ 
Google Assistant โดยดูตัวอย่างได้ตามภาพที่ 3.1.2 
 

 
ภาพที่ 3.1.1 ตัวอย่างการสร้าง Chatbot ด้วย DialogFlow 
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 ภาพที่ 3.1.2 ตัวอย่างการเขียน Code เพื่อแสดงผลบน LINE และ Web chat 
 

 เมื่อหลังจากสร้าง Chatbot เรียบร้อยแล้ว กรณีต้องการนำไปเชื่อมต่อกับ LINE 
จะต้องดำเนินการต่อในเว ็บไซต์ของ LINE Developer ในการสร้าง Official Account สำหรับ 
Chatbot โดยในงานวิจัยน้ีทีมงานวิจัยได้สร้าง Official Account ชื่อว่า KPI-Bot2 ขึ้น โดยสามารถ
เชื่อมต่อได้โดยใช้ QR Code ตามภาพที่ 3.1.3 ระบบจะแสดงการสนทนากับ KPI Chatbot ผ่าน 
LINE ตามภาพที่ 3.1.4 ตัวอย่างการสนทนากับ KPI Chatbot ผ่าน LINE 

ภาพที่ 3.1.3 LINE QR code สำหรับ KPI-Bot2 



    (49) 

 

 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565 
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

         
ภาพที่ 3.1.4 ตัวอย่างการสนทนากับ KPI Chatbot ผ่าน LINE 

 
  และหากจะใช้ใน Web chat ทางทีมนักวิจัยเลือกใช้เว็บไซต์ BotCopy ในการ
นำเสนอ Web chat เนื่องด้วยความง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง URL 
https://kpi-Chatbot-3381b.web.app 
  

https://kpi-chatbot-3381b.web.app/
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3.2 ผลการทดสอบ Chatbot 
  หลังจากทำการสร้าง Chatbot ตามขั้นตอนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทีมงานวิจัยได้ใช้
แบบฟอร์มการทดสอบระบบกับกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ผลการทดสอบตามภาคผนวก ข ข้อ 1.3
แบบฟอร์มการทดสอบระบบ  โดยทีมทดสอบจะเป็นทีมงานวิจัยของผู้พัฒนาระบบเอง มีอัตราการ
ตอบคำถามได้ 100% จากคำถามเฉพาะของทีมงานวิจัย และยังมีการทดสอบระบบเพิ่มเติมจากทาง
ผู้ใช้งานระบบจริงโดยเจ้าหน้าที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รูปแบบคำถามที่กว้างขวาง
ขึ้น ทำให้ Chatbot สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มีประสิทธิภาพมาก ดังภาคผนวก ค 
การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการทดสอบระบบ ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 
09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 (ฝั่งห้องอบรม) อาคารจอดรถชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า 
โดยใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างของแบบฟอร์มการทดสอบภาพที่ 3.2.1 

 

ภาพที่ 3.2.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มทดสอบระบบ 
  

No. Intention Tag Event ขอ้ความทีค่ณุพมิพ ์หรอืกดเลอืก
ขอ้ความทีแ่ชทบอทควรจะตอบกลบัมา

(Expected Result)
Result

Date

DD/MM/YY

YY

Time

HH:MM
Remark

Test Case T1.8.1

1 การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์

 คอือะไร

การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ หมายความวา่ การประชมุคณะกรรมการ

ตามระเบยีบ กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีผู่ร้่วมประชมุมไิดอ้ยู ่ในสถานทีเ่ดยีวกันและสามารถ

ประชมุปรกึษาหารอืและแสดงความคดิเห็นระหวา่งกันไดผ้่านสือ่

อเิล็กทรอนกิส์

ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไหมครับ

 - อา้งองิกฎหมายขอ้ไหน

2 T1.8.1L

อา้งองิระเบยีบขอ้ไหน
กดเลอืก อา้งองิกฎหมายขอ้ไหน

อา้งองิ พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 

๒๕๖๓ ครับ

กดเลอืก ดพูระราชก าหนด
แสดงไฟล ์PDF

พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๖๓

https://drive.google.com/file/d/1fINqhq5aA94RvKgd5YQwkpVFooCnvyyi/view?usp=sharing

3 ขอบคณุคะ่ ยนิดคีรับ

Test Case T1.8.2

4 - สามารถประชมุผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์ไดห้รอืไม่

- จะใชก้ารประชมุผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์ไดห้รอืไม่

สามารถประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ดค้รับ แตเ่ฉพาะกรณีการประชมุ

พจิารณาเอกสารการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการน าเสนองานหรอืการประชมุ

พจิารณาพัสดทุีไ่มจ่ าเป็นตอ้งจับตอ้งหรอืตรวจรับทางกายภาพของตวัพัสดุ

ทีส่ง่มอบเทา่นัน้ครับ ยกตวัอยา่งเชน่

(๑) การประชมุพจิารณาเอกสารของคณะกรรมการเพือ่จัดท าชอบเขตของ

งาน

(๒) การประชมุพจิารณาเอกสารของผูย้ืน่ขอ้เสนอของกรรมการพจิารณา

ผลการประกวดราคา

(๓) การประชมุพจิารณาเอกสารของผูย้ืน่ขอ้เสนอของกรรมการพจิารณา

ผลการสอบราคา

(๔) การประชมุพจิารณาเอกสารของผูย้ืน่ขอ้เสนอของกรรมการซือ้หรอืจา้ง

โดยวธิคีดัเลอืก วธิเีฉพาะเจาะจง 

(๕) การประชมุพจิารณาเอกสารของผูย้ืน่ขอ้เสนอของกรรมการงานจา้งที่

ปรกึษา งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง

(๖) การประชมุของผูม้อี านาจในการสัง่ซือ้สัง่จา้ง

(๗) การตรวจรับพัสดใุนงานจา้งทีป่รกึษา งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุ

งานกอ่สรา้ง

ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไหมครับ

 - อา้งองิกฎหมายขอ้ไหน

5 T1.8.2L

แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวง
กดเลอืก แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงฯ

หนังสอืจากกรมบญัชกีลางเลขที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวนัที๑่๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

กดเลอืก ดแูนวค าวนิจิฉัย
แสดงไฟล ์PDF

หนังสอืเลขที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวนัที๑่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

https://drive.google.com/file/d/1_a2MEve_TzB7XDU1dP9GSHiUb_e

sQD1D/view?usp=sharing

6 ขอบคณุคะ่ ยนิดคีรับ

Test Case T1.8.3

7 - การตรวจรับพัสดใุนงานกอ่สรา้ง

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุน

งานกอ่สรา้งจะใชก้ารประชมุผ่าน

สือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ดห้รอืไม่

- สามารถตรวจรับพัสดใุนงาน

กอ่สรา้ง ผ่านการประชมุผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิสไ์ดห้รอืไม่

ไดค้รับ แตไ่ดใ้นกรณีการประชมุพจิารณา บนัทกึผลการออกตรวจงานจา้ง

กอ่สรา้งของกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุให ้

ออกตรวจงานจา้ง ณ สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นสญัญาหรอืทีต่กลงใหท้ างาน

จา้งนัน้ๆ เทา่นัน้ครับ

ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไหมครับ

 - อา้งองิกฎหมายขอ้ไหน

8 T1.8.3L

แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวง
กดเลอืก แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงฯ

หนังสอืจากกรมบญัชกีลางเลขที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวนัที๑่๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

กดเลอืก ดแูนวค าวนิจิฉัย
แสดงไฟล ์PDF

หนังสอืเลขที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวนัที๑่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

https://drive.google.com/file/d/1_a2MEve_TzB7XDU1dP9GSHiUb_e

sQD1D/view?usp=sharing

9 ขอบคณุคะ่ ยนิดคีรับ

Test Case T1.8.4

10 การประชมุผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิสจ์ะเป็นการประชมุ

ทีช่อบดว้ยกฎหมาย หรอืไม่

เป็นการประชมุทีช่อบดว้ยกฎหมายครับ

ตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิไหมครับ

 - อา้งองิกฎหมายขอ้ไหน

11 T1.8.4L

แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวง
กดเลอืก แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงฯ

หนังสอืจากกรมบญัชกีลางเลขที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวนัที๑่๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔

กดเลอืก ดแูนวค าวนิจิฉัย
แสดงไฟล ์PDF

หนังสอืเลขที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวนัที๑่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

https://drive.google.com/file/d/1_a2MEve_TzB7XDU1dP9GSHiUb_e

sQD1D/view?usp=sharing

12 ขอบคณุคะ่ ยนิดคีรับ

ทดสอบ KPI-Chatbot
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บทท่ี 4 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

4.1 โปรแกรม Chatbot ท่ีพัฒนาจากกระบวนการตามโครงการวิจัย 
  จากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า การดำเนินการตามกระบวนการในบทที่ 3 
สามารถทำให้ได้ Chatbot ที่มีผลลัพธ์ดีมากขึ้น พบว่าความผิดพลาดของ Chatbot น้อยลง สามารถ
ตอบคำถามของผู้ใช้งานได้ถูกต้องขึ้น และสามารถนำ Diagram มาเป็นหลักในการเพิ่มเติมต่อยอดได้ 
ทั้งในปี 2565 DialogFlow ได้เพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้สามารถเพิ่ม Agent ได้ทำให้เคร่ืองมือน้ีสามารถ
รวม Agent มากกว่าหน่ึงใน Agent เดียวได้ 

งานระยะที่ 4 นี้ มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อการทดสอบระบบ เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานในระยะที่ 1,2 และระยะที่ 3 จะพบว่า จากวิธีการที่พัฒนาเป็นวิธีการแบบแผน มี
ความเป็นระเบียบ การนำเข้าของข้อมูลทำได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระบวนการเก็บ
ข้อมูลและทดสอบที่มีกลุ่มผู้เข้าร่วมทั้งบุคคลผู้ใช้งานกลุ่มเดิม และผู้ใช้งานที่ทดสอบใหม่  ทำให้การ
ทดสอบและการเรียนรู้ของ Chatbot เกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.1.1 Chatbot เม่ือใช้สื่อเป็น โปรแกรม LINE 
การใช้งานผ่าน โปรแกรม LINE จะเน้นไปที่การพิมพ์เพื่อสนทนาเป็นหลัก โดยสามารถเพิ่ม

รูปแบบการใช้งานได้ด้วยการเขียนโปรแกรมเฉพาะของ LINE ภาพที่ 4.1.1 คือตัวอย่างการสนทนากับ 
Chatbot ผ่าน LINE จากการทดลองใช้ Chatbot ผ่าน LINE สามารถสรุปข้อดี และข้อที่จะต้อง
ปรับปรุงได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.1.1 สรุปงานตามระยะการทำงาน 

ระยะ ผลลัพธ์ 
1. ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบ Chatbot 

ระยะที่ 1 
ศึกษาและวิจัย ระบบสนทนาอัตโนมัติ
โดยใช้กรอบการวิจัยคำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด   ในคดีที่เก่ียวกับการพ้น
จากตำแหน่ง 

- Framework ใ น ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ 
Chatbot 

- แนวทางการแปลงข้อมูลเป็นบทสนทนา 
- เครื่องมือในการฝึกสอน Chatbot 
- เครื่องมือ และ ช่องทางในการแสดงผล 

Chatbot 
- ลำดับการทำงานในการสร้าง Chatbot 

2. ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบ Chatbot 
ระยะที่ 2 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- คุณสมบัติ 
- ความชอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
- การยกเลิก 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ระบบ Chatbot ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
- การนำระเบียบวิธีการจากระยะที่ 1 มาใช้

งานจริง 
- ระบบการสร้างบทสนทนาบน Cloud 
- เทคนิคในการเพิ่มข้อมูลให้กับ Chatbot 

และการทดสอบ 
- ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงจากทั้งท้องถิ่นและ 

กรมบัญชีกลาง 
- ข้อมูลคำพิพากษาที ่ม ีจำนวนมากกว่า 

ระยะที่ 1 
3. ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบ Chatbot 

ระยะที่ 3 
ศึกษาและวิเคราะห์ “คำถามที่พบบ่อย
เกี ่ยวกับข้อกฎหมายสำหร ับองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านงานจัดซ้ือจัด
จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น” 
โดยใช ้แนวทางจากคำว ิน ิจฉ ัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภ าครัฐ 
กรมบัญชีกลาง เป็นกรณีศึกษาอย่าง
น้อย 50 กรณี ที่เกี ่ยวข้องกับประเด็น
คำถามดังนี้ 

- ความชอบ/ไม่ชอบตามกฎหมายของ
ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ระบบ Chatbot ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
- ระบบการสร้างบทสนทนาบน Cloud 
- เทคนิคในการเพิ่มข้อมูลให้กับ Chatbot 

และการทดสอบ 
- ข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงจากทั้งท้องถิ่นและ

เอกชน 
ข้อมูลแนวทางจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีจำนวนมากกว่า 
ระยะที่ 2 
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ระยะ ผลลัพธ์ 
- การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอ 
- การบริหารสัญญา ได้แก่ การตรวจรับ 

การคิดค่าปรับ การงดหรือลดค่าปรับ 
หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา 
และการบอกเลิกสัญญา 
ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

4. ศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบ Chatbot 
ระยะที่ 4 
ศึกษาและวิเคราะห์ “คำถามที่พบบอ่ย
เกี ่ยวกับข้อกฎหมายสำหร ับองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านงานจัดซ้ือจัด
จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น” 
โ ด ย ใ ช ้ แ น ว ท า ง ค ำ ว ิ น ิ จ ฉ ั ย ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง, คำพิพากษาจากศาล
ปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปี 
พ . ศ . 2563-2564, ห น ั ง ส ื อ เ ว ี ย น
กรมบ ัญช ีกลางท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง หรือ
หนังส ือเว ียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.
2565 (ถ้ามี) เป็นกรณีศึกษาอย่างน้อย 
50 เรื่อง โดยจะต้องเป็นประเด็นคำถาม
ในหัวข้อ ดังนี้  

- มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

- การดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบร ิหารพัสดุภาคร ัฐในช ่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

- การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การบริหารสัญญา  

ระบบ Chatbot ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
- ข ้ อม ู ล แนวทางจากคำว ิ น ิ จฉ ั ยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัด
จ ้ า ง แ ล ะ ก า ร บ ร ิ ห า ร พ ั ส ด ุ ภ าค รั ฐ 
กรมบัญชีกลาง จำนวน 78 คำถาม 
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ระยะ ผลลัพธ์ 
- ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
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4.1.2 ข้อเสนอแนะ และการพัฒนาในอนาคต 
 หัวใจหลักของปัญญาประดิษฐ์ (Chatbot) ก็คือ Chatbot นั้นๆ จำเป็นที่จะต้องมี

ข้อมูลในปริมาณมากพอที่จะสร้างการเรียนรู้ให้เคร่ืองจักร (Machine Learning) ได้รับรู้ถึงบทสนทนา
ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการออกแบบชุดคำถามที่มีความชัดเจนโดยไม่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน   
จะทำให้ Chatbot ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 จากงานวิจัยนี้ พบความยั่งยืนของโครงการนี้จะต้องมีการเพิ่มข้อมูลและปรับปรุง 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะที่ให้บรรจุการสร้างบทสนทนาด้านข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นหน่ึงในกิจกรรมของหลักสูตรอบรมของ วิทยาลัยการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าให้ผู้
เข้าอบรมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้ศึกษาการทำบทสนทนาเพื่อการพิจารณาคดีอย่างเป็นขั้นตอนขึ้น 
และนำเข้าเป็นสอน Chatbot อยู่เสมอ เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาต่อเนื่องและย ั่งย ืนได้  การนำ
เทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะสามารถให้
ประสบการณ์ใหม่ๆ กับผู้ใช้งานได้ ซึ่งจะทำให้บริการของหน่วยงานสามารถได้รับ Feed Back จาก
ผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและยังสามารถช่วยให้คำปรึกษาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
  จากการทดสอบ Chatbot ในงานวิจัย 4 ระยะที่ผ่านมา มีผลลัพธ์ที่ทำให้ Chatbot 
เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถของ Chatbot ได้ตรงกับความต้องการและปัญหาปัจจุบัน
ได้ดีขึ ้นแม่นยำมากขึ้น ดังนั้น การที่ Chatbot จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงต้องให้
ผู ้ใช้งานได้ใช้งาน Chatbot และทีมพัฒนาก็จะต้องดำเนินการสอน Chatbot อย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเน่ือง เห็นประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ข้อสรุปจากการจัดสัมมนาระดมความ
คิดเห็นเพื่อการทดสอบระบบ  
  อนึ่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบระยะถัดไป นอกจากจะพัฒนาระบบโดยการ
เพิ่มคำถาม และเสริมสร้างความสามารถในการตีความคำถามแล้ว เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Chatbot ณ 
ปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง จึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำให้
ระบบ Chatbot ที่ทางสถาบันพระปกเกล้าใช้อยู่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
มากขึ้นได้ด้วย  
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ภาคผนวก 
 

ก. คำถามจากผู้เชี่ยวชาญของกรมบัญชีกลาง 
ข. เอกสารประกอบที่ใช้การศึกษาวิจัย บรรจุลงใน Flash Drive  

1.1 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง, คำพิพากษาจากศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563-
2564, หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.
2565 (ถ้ามี) เป็นกรณีศึกษาอย่างน้อย 50 เรื่อง โดยจะต้องเป็นประเด็นคำถามในหัวข้อ 
ดังน้ี  
(1) มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(2) การดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
(3) การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(4) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(5) การบริหารสัญญา  
(6) ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
1.2 แผนภูมิของบทสนทนา (Dialogue) ของ Chatbot 
1.3 แบบฟอร์มการทดสอบระบบ 

ค. การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทดสอบระบบ 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างคำถามจากผู้เช่ียวชาญจากกรมบัญชีกลาง 

 
คำถาม มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

1. แนวทางในการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างแสดงนิทรรศการมี
อะไรบ้าง / การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างแสดงนิทรรศการ 
คำตอบ การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สําหรับ
การจ้างแสดงนิทรรศการ มีดังต่อไปน้ี  
 1. กําหนดร่างขอบเขตของงาน และกําหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สําหรับการ
จ้างจัดแสดงนิทรรศการ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกําหนดเกณฑ์ 
 2. จัดทําเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน เอกสารที่ใช้เพื่อประกอบในการประเมินการ
ให้คะแนน หน่วยงานของรัฐต้องกําหนด เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนในการจัด
จ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารน้ี  
  - ตัวอย่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและตัวอย่างตารางผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
  - แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว989 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 (หน้า 
ตัวอย่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ) 

2. เงื่อนไขการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้ามีกี่เงื่อนไข อย่างไร 
คำตอบ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าพัสดุมี ๒ รูปแบบ    
 1. การจ่ายเงิน ค่าพัสดุเพียงคร้ังเดียว  
 2. การจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวด  
 ซึ่งการจะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าได้นั ้น ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่สัญญาได้
กำหนดการจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวดเท่าน้ัน   
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารน้ี  

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1052ลงวันที่ 19กันยายน 2564 

3. กรณีส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค หากปลัดกระทรวงหรืออธิบดีได้
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ได้หรือไม่ 
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คำตอบ การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับ
การจ้างแสดงนิทรรศการ มีดังต่อไปน้ี  
 1. กำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการ
จ้างจัดแสดงนิทรรศการ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดเกณฑ์ 
 2. จัดทำเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน เอกสารที่ใช้เพื่อประกอบในการประเมินการ
ให้คะแนน หน่วยงานของรัฐต้องกำหนด เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนในการจัด
จ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) สามารถดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารน้ี  
 - ตัวอย่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและตัวอย่างตารางผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 - แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 

อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว989 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 (หน้า ตัวอย่างการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงานฯ) 

4. แนวทางปฏิบัติล่าสุดตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน/การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ/หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้พัสดุที่
ผลิตในประเทศ หรือไม่ 
คำตอบ ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้
พัสดุที่ผลิตในประเทศเน่ืองจากเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 
5. พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน มีอะไรบ้าง/พัสดุที่ผลิตในประเทศจะทราบได้อย่างไร 

คำตอบ หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้
กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทย (Made in Thailand)  
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนมีดังน้ี  
1.พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
2.พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ 
3.วัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 
4. พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 
5.พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
6. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
7. พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร 
8. พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ 
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9. พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร คืออะไร 

คำตอบ “พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ” หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิด
จาก การเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว และวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร 
 - รายการพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
 - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.1 ดูรายการพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 

คำตอบ รายการพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร มีดังน้ี 
(๑) นมโรงเรียนขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
(๒) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
(๓) ผลิตภัณฑ์และอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์ 

ของโครงการหลวงภาคเหนือ  
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาด 

เพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หรือสถาบัน
เกษตรกร  

(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร  
(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว  
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเยื่อหัตถกรรมและอาหารที่ เป็น 

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุม 

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
หรือ กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุน้ันและเป็นนิติบุคคล  

(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับรอง หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุน้ันและเป็นนิติบุคคล  

(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ หรืออัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ 
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6.2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
คำตอบ สำหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ให้ดำเนินการ 
ดังน้ี 
 (๑) นมโรงเรียนขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 (๒) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา 
ผลิตภัณฑ์และอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์ 
ของโครงการหลวงภาคเหนือ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ หากไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 
 (๓) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า องค์การ
ตลาด เพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ
สถาบันเกษตรกร  จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก และให้แจ้งหน่วยงานดังกล่าวเข้าเสนอราคา หรือ
หากไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ 
 (๔) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร  เมล็ดพันธุ์ข้าวของ
กรมการข้าว  ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเน้ือเยื่อหัตถกรรมและอาหารที่
เป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผลิตภัณฑ์และ
งานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ หรืออัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จัดซื้อโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง หรือหากไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 
 (๕) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับรอง หรือ กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุน้ันและเป็นนิติบุคคล  วัสดุการเกษตร
และเครื่องมือเครื ่องใช้ในการเกษตรขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือ
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุน้ันและเป็นนิติบุคคล  ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน หน่ึงแสน
บาทและมีราคารวมไม่เกินห้าแสนบาท จากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุม สหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตพัสดุน้ันและเป็นนิติบุคคล ให้จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แต่ถ้ามี
ราคารวมเกินห้าแสนบาท ให้ใช้วิธีคัดเลือก และให้แจ้งหน่วยงานดังกล่าวเข้าเสนอราคา 

7. พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ คืออะไร 
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คำตอบ "พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ" หมายความว่า ผลิตผล ชิ้นงาน หรือ
บริการที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเร่ิมต้นของประเทศไทย หรือพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือที่
หน่วยงานของรัฐรับรองหรือกลุ่มอาชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคน
พิการหรือองค์การสงเครำะห์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 
 - การรายการพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ 
 - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.1 รายการพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ 

 คำตอบ รายการพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ มีดังน้ี 
  (๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและตำบลที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
       (ก) เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในชุมชนพื้นที่น้ันรวมตัวกันเป็นกลุ่มต้ังแต่ห้าคนขึ้นไป 
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลน้ัน 
        (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทำกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการร่วมกัน 
       (ค) สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทำและงานที่รับมาทำน้ันต้องดำเนินการโดยสมาชิกใน
กลุ่ม 
     (ง) ม ีการรับรองการดำเนินงานของกลุ ่มหรือจดทะเบียนกลุ ่ม โดย
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตำมกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 
  (๒) ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับรอง 
  (๓) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  (๔) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตำมกฎหมาย ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา สถานพยาบาลพระประแดง โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์
ฝึกอาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวก มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก มูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการอื่นที่
มีลักษณะเดียวกัน 



    (6) 
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  (๕) ผลิตภัณฑ์จากเรือนจำ สถานกักกัน หรือสถานกักขัง รวมถึงงานก่อสร้าง งาน
รับจ้าง งานบริการ หรืองานใด ๆ ที่ใช้ฝีมือแรงงานของผู้ถูกคุมขัง และผลิตภัณฑ์จากร้าน
จำหน่ายของกรมราชทัณฑ์ 
  (๖) ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิต จัดทำขึ้น จำหน่าย หรือให้บริการโดยผู้
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ขึ ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสำหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
7.2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

คำตอบ สำหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ 
ให้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

สำหรับ ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิต จัดทำขึ้น จำหน่าย หรือให้บริการ
โดยผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชี
รายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก  หรือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี 

8. พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน คืออะไร 
คำตอบ  "พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน" หมายความว่า ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิต 
หรือจัดทำขึ้นในขอบเขตการเรียนการสอนโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหน่วยงานหรือ
องค์กรในกำกับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
 - รายการพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 
 - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
8.1 รายการพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 
 คำตอบ รายการพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน มีดังน้ี 

 (๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันผลิตหรือจัดทำขึ้น 
 (๒) งานจ้างต่อเรือไม ้ของว ิทยาลัยเทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมการต ่ อเ รือ
พระนครศรีอยุธยาหรืองานจ้างเหมาต่อเรือ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเรือไม้หรือเรือไฟเบอร์
กลาส จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน
ในเรื่องดังกล่าว 



    (7) 
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  (๓) งานจ้างทำครุภัณฑ์และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

 (๔) เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงานขององค์การค ้าของ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที ่อยู ่ในขอบเขตการเรียนการสอนของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (๖) อาวุธหรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม 
 (๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยานของบริษัทอุตสาหกรรมการ
บิน จำกัด 
 (๘) แบตเตอรี ่หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี ่ ว ัตถ ุพลอยได้จากการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแบตเตอร่ีของโรงงานแบตเตอร่ีทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการ
อ ุตสาหกรรมทหาร ศ ูนย ์การอ ุตสาหกรรมป ้ องก ั นประ เทศและพล ั งงานทหา ร 
กระทรวงกลาโหม 
 (๙) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างจัดทำเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เคร่ืองหมายตอบแทนผู้ช่วย
เหลือราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 
 (๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

8.2 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
คำตอบ สำหรับพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหาก
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกก็ได้ 

9. ส่งเสริมนวัตกรรม คืออะไร 
คำตอบ “พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่ม ีรายชื่อตามบ ัญชี
นวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ แต่ไม่หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ตามหมวด ๕ ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
 - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
9.1 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 คำตอบ สำหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมนวัตกรรม ให้ดำเนินการ ดังน้ี 

 (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ
สามสิบของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

  (๒) หากมีผู้ขายหรือผู้บริการรายเดียว ให้ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 



    (8) 
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  (๓) หากมีผู้ขายหรือผู้บริการต้ังแต่สองรายขึ้นไป ให้ดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก 
10.พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข คืออะไร 

คำตอบ "พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข" หมายความว่า สินค้ำหรือบริการเกี่ยวกับการ
ป้องกันหรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 - รายการพัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
10.1 รายการพัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 คำตอบ รายการพัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีดังน้ี 

(๑) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 (๒) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรม สภากาชาด
ไทยหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารได้ผลิตออกจำหน่ายแล้ว 
 (๓) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน
เภสัชกรรมทหารมิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจำหน่าย 

 (๔) ผลิตภัณฑ์ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
 (๕) ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 (๖) ยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ 

11.พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ คืออะไร 
คำตอบ "พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ" หมายความว่า สินค้า
หรือบริการที่เกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำหรือ
ไฟฟ้า 
 - รายการพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
11.1 รายการพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
 คำตอบ รายการพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ มีดังน้ี 
  (๑) น้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
  (๒) ผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงงานกลั่นน้ำมันฝาง กรมการพลังงานทหาร 

 (๓) งานจ้างบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าและประปาของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค 

12. ส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร คืออะไร 
คำตอบ "พัสดุส ่งเสริมความมั ่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร" 
หมายความว่า งานจ้างบริการทางห้องปฏิบัติการที่เกี ่ยวข้องกับการทดสอบและการตรวจ
วิเคราะห์ในด้านอาหาร ความปลอดภัยอาหาร สินค้าเกษตรและอาหาร ปัจจัยการผลิต 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการทดลองสุ่ม เก็บ รวบรวมตัวอย่างสินค้าเพื่อการทดลอง การทดสอบ
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ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจประเมิน การตรวจรับรองด้านมาตรฐาน และการสอบเทียบ
เคร่ืองมือค 

13. การจัดซื ้อจัดจ้างจากผู ้ประกอบการ SMEs ต้องดำเนินการย ังไง/แนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที ่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน/
การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)/การจัดซื้อจัด
จ้าง SMEs 
คำตอบ แนวปฏิบัติตามกฏกระทรวงล่าสุด ให้ดำเนินการดังน้ี 
 - การจัดซื้อ 
 - การจัดจ้างก่อสร้าง 
 - การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 - การต่อรองราคา 
 - กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
 - การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ 
 - การให้สัตยาบัน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 - การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเอง 

 13.1 การจัดซื้อ 
 คำตอบ การดำเนินการการจัดซื้อ มีแนวปฏิบัติดังน้ีค 
    - การจัดทำร่างขอบเขตและรายละเอียดพัสดุ 
    - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 13.1.1 การจัดทำร่างขอบเขตและรายละเอียดพัสดุ 

คำตอบ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ของพัสดุ ให้ดำเนินการดังน้ีครับ 
 1. ให้หน่วยงานกำหนดคุณลักษณธเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และ
เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

    2. กรณีที่พัสดุดังกล่าวไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะโดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหน่ึงขั้น 
    3. กรณีพัสดุมีผลิตภายในประเทศแต่ไม่เพียงพอ หรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นเสนอ
ราคาจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการดังน้ี 
        (1) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา กรณีเป็นการจัดหาอะไหล่ที่
จำเป็นต้องนำเข้า หรือ กรณีการจัดหาคร้ังน้ันมีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือราคาพัส ดุมีราคา
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ต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่าไม่เกิน 2 ล้าน
บาท แม้วงเงินสัญญาจะเกิน 2 ล้านบาทก็ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
         (2) กรณีนอกจากน้ีให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้นเพื่ออนุมัติครับ 
อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 
1.1.1 

13.1.2.1.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 คำตอบ กรณีดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - 
bidding) มีแนวปฏิบัติดังน้ี 

   - การให้แต้มต่อ 
   - การกำหนดเงื่อนไขกรณีใช้เกณฑ์ราคาเพื่อพิจารณาผู้ชนะ 

   13.1.2.1.1 การให้แต้มต่อ 
คำตอบ กรณีดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคาอิดเล็กทรอนิกส์ (e 
- bidding) และใช้เกณฑ์ราคาเพื่อพิจารณาผู้ชนะ ให้พิจารณาให้แต้มต่อ
ดังน้ีครับ  
1. ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้
เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคา SMEs 
และเรียกทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
 2. หากผู็ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ ที่ได้รับการ
รับรองและออกเครื ่องหมายสินค้าที ่ผล ิตในประเทศไทย (Made in 
Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต่ำส ุดของผู ้ย ื ่นข ้ ิอเสนอรายอื ่นไม ่เก ินร้อยละ 5 ให้จ ัดซื ้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการรายน้ัน 
3. กรณีมีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขเป็นกรณีการ
พิจารณาราคารวม หากผู้ยื ่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุท ี่ผลิตในประเทศมี
สัดส่วนมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคา อน่ึง
หากในการเสนอราคามีผู ็ยื ่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติทั้ง 1. และ 2 . ให้ผู ้ยื่น
ข้อเสนอได้แต้มต่อสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ 15  
4. หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ใช่ ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุุคลจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้าง
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จากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
ดังกล่าว 

  13.1.2.2 การกำหนดเงื่อนไขกรณีใช้เกณฑ์ราคาเพื่อพิจารณาผู้ชนะ 
คำตอบ การกำหนดเงื่อนไขกรณีใช้เกณฑ์ราคาเพื่อพิจารณาผู ้ชนะ ให้
กำหนดดังน้ี 
1. ให้เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ 2 ดังน้ี 
"ข ้อ 3.2 สำเนาหนังส ือร ับรองส ินค ้า Made in Thailand ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)"  

สำหรับการพิจารณาผลหากผู้ยื ่นข้อเสนอไม่ได้ยื ่นสำเนาหนังสือ
รับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาแต้มต่อกรณีเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ำสุดของผู้ยื ่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 5 แต่การไม่ยื ่นสำเนา
หนังสือรับรองฯ จะไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่
อย่างใด 
2. เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ส่วนที่ 2 ดังน้ี "ข้อ 3.2 สำเนา
ใบขึ้นทะเบียนผู็ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)"  

สำหรับการพิจารณาแต้มต่อของ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ำสุดของผเสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 หากผู้ประกอบการไม่
ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ประกอบการรายน้ันจะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้ม
ต่อในการเสนอราคาดังกล่าว แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 
3. ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา โดยใช้ข้อความตามคู่มือการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ข้อ 1.1.2.2 (3)  

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 1.1.2 

13.2 การจัดจ้างก่อสร้าง 
คำตอบ การดำเนินการการจัดจ้างก่อสร้าง มีแนวปฏิบัติดังน้ีครับ 
 - การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง 
 - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 - แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 4.2 
13.2.1 การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง 
คำตอบ การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง มีแนวปฏิบัติดังน้ีครับ 



    (12) 

 

 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565  
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดให้
คู่สัญญาใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และให้กำหนดการ
ใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยให้กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กทั้งหมดตามสัญญา 
2. หากทราบว่าพัสดุม ีผล ิตในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม ่ใช้พ ัสดุท ี ่ผลิต
ภายในประเทศ หรือใช้ไม่ครบร้อยละ 60  
     (1) หากราคาพัสดุที่นำเข้ามีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาทให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาขออนุมัติก่อน 
     (2) หากราคาต่อหน่วยเกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้นเพื่อ
ขออนุมัติก่อน 
3. กรณีต่อไปน้ีหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรูปแบบโดยไม่ต้องขออนุมัติก่อน 
     (1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบต้ังแต่ต้นว่าโครงการต้องใช้พัสดุที่ต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศและไม่มีผลิตภายในประเทศ 
     (2) กรณีเมื่อทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้ว 
ทราบว่าโครงการต้องการพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่มีผลิตภายในประเทศ 
13.2.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คำตอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการดังน้ีครับ 
1. ให้เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ข้อ 1.9 แผนการ
ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ" แต่หากงาน
ก่อสร้างน้ันไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม่กำหนดให้ยื่นแผนการใช้เหล็กก็ได้ 
2. เพิ่มเงื ่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส่วนที่ 2 "ข้อ 3.2 สำเนาใบขึ้น
ทะเบียนผู็ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)" อน่ึง สำหรับการ
พิจารณาแต้มต่อของ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น
ไม่เกินร้อยละ 10 หากผู้ประกอบการไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ประกอบการราย
น้ันจะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติ 
3. เพิ่มเงื่อนไข "ข้อ 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช ้เหล็กที ่ผลิตภายในประเทศ โดยย ื่นให้
หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา" โดยให้แนบตารางตาม
ภาคผนวก 1 และ ภาคผนวก 2 ในคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2563 ไปด้วย เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน 
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4. ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา โดยใช้ข้อความตามคู่มือการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ข้อ 1.2.2.4   

อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 4.2 
13.2.3 การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ตอบ การดำเนินการการจัดจ้างก่อสร้าง มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
- การจัดทำร่างขอบเขต 
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 13.2.3.1 การจัดทำร่างขอบเขต 
 ตอบ การจัดทำการจัดทำร่างขอบเขตและคุณสมบัติ มีแนวปฏิบัติดังน้ี 

 1. ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญา
ใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา 
 2. หากแจกแจงรายการพัสดุแล้วทราบว่างานนั้นเป็นพัสดุที่ไม ่ได ้ผลิต
ภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดได้ไม่ต้องระบุว่าเป็น
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศได้ และไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้นได้ 
 3. หากแจกแจงแล้วทราบว่าพัสดุมีผลิตในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ไม่ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ หรือใช้ไม่ครบร้อยละ 60  
        (1) หากราคาพัสดุที่นำเข้ามีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาทให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขออนุมัติก่อน 

    (2) หากราคาต่อหน่วยเกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน 
 4. กรณีต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรูปแบบโดยไม่ต้องขอ
อนุมัติก่อน 
      (1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการต้องใช้พัสดุที่
ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและไม่มีผลิตภายในประเทศ 
      (2) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุในงานจ้างน้ัน
แล ้ว  ทราบว ่าโครงการต้องการพ ัสด ุท ี ่นำเข ้าจากต ่างประเทศและไม ่ม ีผลิต
ภายในประเทศ 
 13.2.3.1 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ตอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการดังน้ีครับ 
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  1. ให้เพิ่มเงื ่อนไขในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาจ้างฯ "ข้อ 1.7 
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ" 
   2. เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ข้อ 3.2 สำเนาใบขึ้น
ทะเบียนผู็ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)" อน่ึง สำหรับการ
พิจารณาแต้มต่อของ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น
ไม่เกินร้อยละ 10 หากผู้ประกอบการไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ประกอบการราย
น้ันจะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว แต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติ 
   3. เพิ่มเงื่อนไข "ข้อ 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับ
จากวันลงนามในสัญญา" โดยให้แนบตารางตามภาคผนวก 1 ในคู่มือการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ไปด้วย เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 
60 วัน 
   4. ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา โดยใช้ข้อความตามคู่มือการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ข้อ 1.3.2.4   

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 4.3 
13.2.4 การต่อรองราคา 
ตอบ แนวปฏิบัติในการต่อรองราคา ให้ดำเนินการดังน้ี 
 1. ให้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก
ยอมลดราคาแล้วแต่ยังสูงกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคา
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างกับผู้ประกอบการรายน้ัน 
  2. ถ้าดำเนินการตามข้อ 1. แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาทุกรายเพื่อมา
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากมีผู ้เสนอราคาต่ำ
สุดแต่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10 ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างกับผู้ประกอบการรายน้ัน 
 3. หากดำเนินการตามข้อ 2. แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้าง และ
ดำเนินการตาม พรบ. 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 1.5  
13.2.5 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 
ตอบ กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรกก่อน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 1.6 
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13.2.6 การบริหารสัญญา 
ตอบ แนวปฏิบัติการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มีดังน้ี 
 - การจัดทำแผน 
 - การตรวจรับพัสดุ 
 - การแก้ไขสัญญา 
 - การจัดทำรายงานผล 
 - แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 1.7 
 13.2.6.1 การจัดทำแผน 
 ตอบ แนวปฏิบัติการจัดทำแผน ในการบริหารสัญญา มีดังน้ี 

1. งานจ้างก่อสร้าง - ให้จัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยว่าร้อยละ 60 ของพัสดุทั้งหมด
และการใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ 
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
2. งานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - ให้จัดทำแผนการใช้พัสดุไม่น้อยว่าร้อยละ 60 ของ
พัสดุทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
3. กรณีงานจ้างก่อสร้าง และงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หากสัญญามีอายุไม่เกิน 60 
วัน หรือวงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐไม่ต้องให้คู่สัญญา
จัดทำแผนการใชัพัสดุและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
4. หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้ตาม ข้อ 1 และ 2 
สามารถเปลี่ยนแปลงแผนได้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนแล้ว
ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 4.6.1  

13.2.6.2 การตรวจรับพัสดุ 
 ตอบ แนวปฏิบัติการตรวจรับพัสดุ ในการบริหารสัญญา มีดังน้ีครับ 

1. ให้กรรมการตรวจรับ ตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
2. กรณีเป็นพัสดุผลิตในประเทศและได้รับการรับรองจากสภาอุตสหกรรมฯ ให้
ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมาย Made in Thailand จาก
สภาอุตสาหกรรม 

 3. กรณีอื่นๆ ให้ตรวจสอบจากข้อมูลบนฉลากสินค้า 
อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 4.6.2 
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13.2.6.3 การแก้ไขสัญญา 
ตอบ หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฎภายหลังว่าไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศตามเงื่อนไขได้ ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาตามหลักการของมาตรา 97 
แห่งพระราชบัญญัติฯ  

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 4.6.3 

13.2.6.4 การจัดทำรายงานผล 
ตอบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง และงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้กรรมการตรวจรับ
พัสดุ จัดทำรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อทราบพร้อมรายงานผลการตรวจรับงวดสุดท้าย 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 4.6.4 
  13.2.7 การให้สัตยาบัน 

ตอบ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงาน
ของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์โดยตรงครับ ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี
คัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 4.8 
  13.2.8 การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา 

ตอบ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงาน
ของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์โดยตรงครับ ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธี
คัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 5.1 
  13.2.9 การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเอง หรือบริการของอค์กรหรือมูลนิธิ 

ตอบ กรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเอง หรือ
บริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายชื่อ
องค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยตรงครับ ทั้งน้ีหน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 5.1 
13.2.10 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ
อะไร/หน่วยงานของรัฐจะตรวจสอบพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
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ตอบ พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพ
เทียบเท่าหรือสูงกว่าสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน โดยพิจารณาจากขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน การนำกลับไปใช้ (reuse) การแปรใช้ใหม่ (recycle) 
และการนำไปกำจัด 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
1. ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน 
เป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากฐานข้อมูล
ของกรมควบคุมมลพิษ http://gp.pcd.go.th  
3. หากมีผ ู ้ประกอบการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากมีสองรายขึ้นไปให้ใช้วิธีคัดเลือก 
4. หากไม่ปรากฎรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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คำถาม การดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  

1. การบริหารสัญญาในสถานการณ์โควิด 19 
คำตอบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทางคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือซ้อมความเข้าใจการดำเนินการของ
หน่วยงานของรัฐในหลายประเด็น ได้แก่ 
  - สัญญาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน 
  - กรณีสัญญาเกิดภายหลังโรคโควิด 19 
  - กรณีสัญญาเกิดก่อนโรคโควิด 19 
  - การปรับหรือขยายสัญญา 
  - หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
1) สำหรับสัญญาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ มีการซ้อมความเข้าใจดังน้ี 
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 1.1 กรณีที่สัญญาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานที่มีเนื ้อหาเรื ่องการศึกษาดูงานเท่านั้น ให้
ดำเนินการเจรจาตกลงกับคู่สัญญาเพื่อที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้
เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อ
แก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ  
 1.2 กรณีที่สัญญาจ้างเหมาบริการมีเนื้อหาหลายกิจกรรม ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามนัยมาตรา 97 วรรคหนึ่ง (3) ของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ทั้งนี้หากดำเนินการตาม ข้อ 1 หรือ 2 มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้หน่วยงานดำเนินกา รตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
2) กรณีการจะมีลงนามในสัญญาเกิดภายหลังสถานการณ์โควิด 19 มีแนวปฏิบัติดังน้ี  
 2.1 หากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ ู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถจะลงนามในสัญญาได้
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะต้องลงนามใน
สัญญา ให้หนว่ยงานมีหนังสือเรียกให้ผู ้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกมาทำสัญญา หากเรียกแลว้ไม่
ยอมมา ให้เรียกผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนสูงราย
ถัดไป มาลงนามในสัญญา 
 2.2 หากผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือก เมื่อเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาให้ถือว่ามีเหตุอันสมควร 
ไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา 109 แห่ง พระราชบัญญัติฯ ทั้งน้ีรวมถึงผู้ชนะหรือผู้
ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไปด้วย จึงไม่ต้องพิจารณาตามระเบียบข้อ 193 และให้หน่วยงานคืน
หลักประกันการเสนอราคาแก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
3) กรณีีที่โรคโควิด 19 เกิดภายหลังจากการลงนามในสัญญากับคู่สัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของ
รัฐพิจารณาดังน้ี  
 3.1 ให้ถือว่าผลกระทบของโรคโควิด 19 เป็นเหตุสุดวิสัย 
 3.2 การพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตามสัญญา ให้ดำเนินการดังน้ี 
  3.2.1 กรณีสัญญายังไม่ครบกำหนด ให้หน่วยงานทำการขยายระยะเวลาทำการตาม
สัญญาตามวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง 
  3.2.2 กรณีสัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้นับจำนวนวันที่ได้รับ
ผลกระทบมางดหรือลดค่าปรับแก่คู่สัญญา 
     ทั้งน้ี "จำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง" ให้พิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ
ทางราชการที่หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่ หรือสั่งปิดสถานที่ หรือสั่งห้าม
กระทำการใดๆ จนถึงวันที่เปิดทำการได้ตามปรกติ 
 3.3 หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับได้ หรือไม่สามารถ
ออกไปตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาได้   
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  3.3.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังบุคคลที่อยู่ในพื้นที่น้ันๆ เป็นคณะกรรมการ
หรือกรรมการตรวจรับพัสดุแทนได้ 
  3.3.2 ให้เลื ่อนระยะเวลาการตรวจรับพัสดุออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการจะ
สามารถดำเนินการตรวจรับได้ 
4) การปรับหรือขยายสัญญา ทางคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีหนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำ
การตามสัญญาที่ได้ผลกระทบจากโควิด 19 ดังน้ี  
  - กรณีสัญญาแบ่งเป็นหลายงวด 
  - กรณีสัญญามีเพียงงวดเดียว 
  - วันเริ่มต้นในการนับระยะเวลา 
  - เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน 
  - แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ" 
5) กรณีสัญญากำหนดแบ่งการชำระเงินเป็นหลายงวด และสัญญาได้ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ
แล้ว แต่คู่สัญญายังมิได้ส่งมอบพัสดุในงานงวดสุดท้าย เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด 19 ให้ดำเนินการดังน้ี  
 5.1 หากเหตุยังไม่สิ ้นสุด และยังไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้แน่นอน ให้ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 182 ที่จะต้องแจ้งจำนวนวันที่จะขอเพื่องดหรือลดค่าปรับ พร้อมทั้งให้
หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างตามสัญญาโดยไม่หักค่าปรับสำหรับการจ่ายเงินใน
งวดน้ันๆ เมื่อเหตุสิ้นสุดแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 2 ต่อไป 
 5.2 หากเหตุน้ันได้สิ้นสุดแล้ว และหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาจำนวนเงินค่าปรับได้ ให้
หักค่าปรับออกจากค่าพัสดุ ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง 
6) กรณีสััญญากำหนดแบ่งชำระเพียงงวดเดียว หรือกรณีการส่งมอบพัสดุในงวดสุดท้าย ให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง  
7) สำหรัับหลักฐานหรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณา
เอกสารหรือหลักฐาน ดังน้ี  
 1. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 2. หลักฐานที่แสดงว่าผู้ผลิตมีการยกเลิกสายการผลิตของสินค้าน้ัน 
 3. หนังสือที่คู่สัญญาแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งรายละเอียดการชี้แจงข้อเท็จจริง 
 4. รายงานผู้ควบคุมงานกรณีงานก่อสร้าง 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563   
2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด 19 
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คำตอบ ทางคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ มีการกำหนด
อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปน้ี  
 - สัญญาที่ลงนามก่อน วันที่ 26 มีนาคม 2563 
 - สัญญาที่ลงนามหลัง วันที่ 26 มีนาคม 2563 
 - สัญญาที่ลงนามหลังวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
1) กรณีสัญญามีค่าปรับก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และเป็นสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์อยู่ มีแนว
ปฏิบัติดังน้ี  
 1.1 หากค่าปรับที่เกิดขึ้นไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตร 102 ของ 
พระราชบัญญัติฯ หากจำนวนค่าปรับสูงเกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างก่อน
วันที่ 26 มีนาคม 2563 กรณีน้ีไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้ความช่วยเหลือ  
 1.2 หากมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มี
การตรวจรับพัสดุและไม่เข้ากรณีข้อ 1 ให้คิดค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 
จนถึงก่อนวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 
 1.3 หากมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่
เข้ากรณีข้อ 1 ให้คิดค่าปรับร้อยละ 0 ต้ังแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญาจนถึงก่อนวันประกาศ
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ  2. หากผู ้ชนะหร ือผู้
ได้รับคัดเลือก เมื่อเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาให้ถือว่ามีเหตุอันสมควร ไม่เข้าลักษณะการเป็น
ผู้ทิ้งงานตามมาตรา 109 แห่ง พระราชบัญญัติฯ ทั้งน้ีรวมถึงผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับ
ถัดไปด้วย จึงไม่ต้องพิจารณาตามระเบียบข้อ 193 และให้หน่วยงานคืนหลักประกันการเสนอ
ราคาแก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
2) กรณีสัญญาครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์อยู่ 
มีแนวปฏิบัติดังน้ี  
 2.1 หากมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันประกาศยกเลิก แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพสัดุ 
ให้คิดค่าปรับร้อยละ 0 ตั ้งแต่ว ันที่ครบกำหนดตามสัญญา จนถึงก่อนวันประกาศยกเลิก
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ 
 2.2 หากส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และสัญญามี
ค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา และให้คิดค่าปรับร้อยละ 0 เป็นจำนวน
เท่ากับวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้
คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 
3) หากเป็นสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์อยู่ และครบกำหนดหลังช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แ ต่ยัง
มิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญามีค่าปรับ
เกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา และให้คิดค่าปรับร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับ
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วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิด
ค่าปรับตามอัตราปกติ  
4) สำหรับสัญญาที่ลงนามภายหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความ
ช่วยเหลือดังน้ี  
 4.1 หากสัญญาครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ได้มีการส่งมอบงานงวด
สุดท้ายก่อนวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา
ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 
 4.2 หากสัญญาครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ได้มีการส่งมอบงานงวด
สุดท้ายภายหลังวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา
ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตาม
สัญญา จนถึงก่อนวันประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตรา
ปกติ 
 4.3 หากสัญญาครบกำหนดหลังวันที่ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้ส่งมอบ
งานงวดสุดท้าย หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้ว
ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันประกาศ
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ 
อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 
ข้อ 1   

3. การจัดซื้อยา รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
คำตอบ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า กรณีที่มีการระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถ
ดำเนินการตามกระบวนการจัดชื้อจัดจ้างตามปกติได้ทันเพื่อให้การดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงกำหนด
แนวทางปฏิบัติ ไว้ที่หนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว115 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 แล้ว  
สามารถดูได้จากเอกสารน้ี  
 - แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 

อ้างอิง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ หนังสือจากกรมบัญชีกลาง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 

4. ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุจะสามารถซื้อวัคซีนได้ไหม 
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/ข้อยกเว้นการจัดซื้อวัคซีน โควิด-19/เงื่อนไขการจัดซื้อวัคซีน โควิด-19 
คำตอบ อ้างอิงจากหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการวัดซื้อวัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว798 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 หากเป็นการจัดซื้อวัคซีนจาก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีเงื ่อนไขต้องจัดสรรวัคซีนบางส่วน หรือมีการแบ่งสัดส่วนเพื่ อบริจาค
วัคซีนตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด หรือจากผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะ
เดียวกันได้ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 203 ข้อ 204 ข้อ 205 และ ข้อ 206 วรรคหน่ึง (3) ในกรณีน้ี  

อ้างอิง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ หนังสือจากกรมบัญชีกลาง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/
ว798 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

5. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัส   โคโร
นา ๒๐๑๙ ครอบคลุมถึงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อนวันที่พรบ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ และการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่
แล้วเสร็จหรือไม่ 
คำตอบ ครอบคลุม 

อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวพ) ๐๕๐๔.๒/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
6. การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จะถือเป็นเหตุสุดวิสัย หรือไม่ 

คำตอบ เป็นเหตุสุดวิสัยตามกฎหมาย 
อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) ๐๕๐๔.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

7. มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙  มีการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
หรือไม่ 
คำตอบ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการยกเว้นเฉพาะกำหนดอัตราค่าปรับเป็น
อัตราร้อยละ 0 ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมิได้ยกเว้นค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงานแต่อย่างใด 

อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๓๖๑๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
8. กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ จนเป็นเหตุ

ให้ต้องขยายระยะเวลาการทำงานให้กับผู้รับจ้างออกไปจากกำหนดระยะเวลาเดิม ค่าควบคุม
งานที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน ใครต้องรับผิดชอบ 
คำตอบ เหตุเกิดจากหน่วยงานของรัฐ จึงตกเป็นภาระของหน่วยงานของรัฐ ไม่อาจเรียกจากผู้
รับจ้างได้ 
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อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๓๖๑๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
9. กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้

ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ค่าควบคุมงาน ที่
จะต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน ใครต้องรับผิดชอบ 

  คำตอบ เหตุเกิดจากผู้รับจ้าง จึงตกเป็นภาระของผู้รับจ้าง ตามสัญญา 
อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ ๓๖๑๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

10. หน่วยงานจ้างจัดนิทรรศการ ขอระงับการจัดนิทรรศการเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด ๑๙ ผู้รับจ้างจึงขอยกเลิกสัญญาและร้องขอรับค่าชดใช้จากการสำรองจ่ายค่าอุปกรณ์ใน
การเตรียมการดังกล่าว หากพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้าง กรณีเช่นน้ี
จะต้องขอความเห็นชอบ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ หรือไม่ 

 คำตอบ หากพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู ้รับจ้าง ในกรณีนี้ไม่ต้องขอความ
เห็นชอบ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๕๘๖๓๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

คำถาม การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  
1. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)  

คำตอบ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือ สัญลักษณ์อื่น
ใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน และเพื่อแสดงว่าบุคคล
ดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน (กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรนอนิกส์) 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

2. การลงลายมือขื่อในหนังสือที่ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน มีการลงลายมือขื่อแล้ว มี 
 วิธีการอย่างไร/อย่างไรจึงจะถือว่าลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

คำตอบ ตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ดังน้ี 
 ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันมีการลง
ลายมือชื่อแล้วดังน้ี 
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สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 (๑) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของ
ลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันว่าเป็นของตน และ 
 (๒) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง
หรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี 

อ้างอิง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ 

3. การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) จะถือเป็นการลงลายมือขื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม 
คำตอบ การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ถือเป็นการลงลายมือขื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับ 
อ้างอิงตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

4. การจัดซื้อจัดจ้างจะใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่ 
 คำตอบ สามารถกระทำได้ครับ โดยสามารถดูแนวปฏิบัติล่าสุดได้ดังน้ีครับ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 

5. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ทางอีเมล/จะตอบรับร่าง TOR ทาง email ยังไง/การรับรอง
รายงานการจัดทำร่าง TOR ทาง email/การรับรองรายงานการจัดทำร่าง TOR ทาง email 
คำตอบ แนวปฏิบัติการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุทางอีเมล 
เม ื ่อคณะกรรมการจัดซื ้อจัดจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลขานุการของ
คณะกรรมการส่งร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุให้กรรมการทุก
คนทางอีเมล และให้กรรมการทุกคนแจ้งยืนยันการได้รับอีเมล โดยให้ตอบกลับอีเมลน้ันไปยัง
ที่อยู่อีเมลที่ส่งมาว ่า "รับรองรายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอ ียด
คุณลักษณะของพัสดุ"  
 ทั้งน้ีในรายงานดังกล่าวให้พิมพ์ชื่อกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ันแทน
การลงลายมือชื่อ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564ข้อ 2 

6. การเชิญชวนผ่านระบบ e - GP สามารถใช้อีเมลได้หรือไม่/การเชิญชวนผ่านระบบ e –  
Market สามารถใช้อีเมลได้หรือไม่/การเชิญชวนผ่านระบบ e - bidding สามารถใช้อีเมลได้
หรือไม่/การเชิญชวนผ่านวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้อีเมลได้หรือไม่/ถ้าไม่ใช้ e - GP 
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จะเชิญชวนทางอีเมลได้หรือไม่/สามารถส่งหนังสือเชิญชวน กรณีไม่ใช้ระบบ e - GP ได้
หรือไม่ 
คำตอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดให้มีการประกาศเชิญชวนผ่านระบบ e - GP ได้แก่ 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีสอบ
ราคา การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีประกวดแบบ ให้ดำเนินการตามเดิมต่อไป 
 หากเป็นการเชิญชวนที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบ e - GP สามารถดำเนินการส่ง
เอกสารเชิญชวนทางอีเมลได้ครับ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 

7. แนวปฏิบัติการส่งเอกสารเชิญชวนทางอีเมล 
คำตอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการผ่านระบบ e - GP สามารถดำเนินการส่ง
เอกสารเชิญชวนดังน้ี 
 - การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 - การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 7.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 คำตอบ กรณีีการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ดำเนินการดังน้ีครับ 
 1. ให้เลขานุการของคณะกรรมการประสานงานกับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะให้ยื่นข้อเสนอ
เพื่อขออีเมล พร้อมหลักฐานว่าเป็นอีเมลของผู้ประกอบการรายน้ันจริง โดยให้แจ้งข้อมูลดังกล่าว
มาทางอีเมล 
 2. ให้เลขานุการของคณะกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญชวนทางอีเมลไปยังผู้ประกอบการ 
 3. ในเอกสารเชิญชวน ให้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยมีสาระสำคัญดังน้ี สามารถดูข้อความฉบับ
เต็มได้จากแนวปฏิบัติจากกรมบัญชีกลาง ด้านล่างน้ี 
     3.1 ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งใบเสนอราคาและเอกสารในการยื่นข้อเสนอเป็น PDF file โดยให้
เข้ารหัสไฟล์ และส่งเป็น 2 อีเมล ได้แก่ 
          3.1.1 ไฟล์ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ ส่งให้เลขานุการของ
คณะกรรมการ 
          3.1.2 ส่งรหัสเพื่อเข้าถึงเอกสารตาม (3.1) ทางอีเมลให้ประธานกรรมการ 
     3.2 สำหรับวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างไม่ต้องยื่นใบเสนอราคา 
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 4. ในหนังสือเชิญชวน ให้กำหนดวันและเวลาที่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอส่งอีเมลมาให้หน่วยงานของรัฐ 
และต้องแจ้งอีเมลของประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ
ด้วย 
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3.2.1.1 

 7.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 คำตอบ กรณีีการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการดังน้ีครับ 
 1. กรณีดำเนินการโดยคณะกรรมการ 
     1.1 ให้เลขานุการของคณะกรรมการประสานงานกับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะให้ยื่น
ข้อเสนอเพื่อขออีเมล พร้อมหลักฐานว่าเป็นอีเมลของผู้ประกอบการรายน้ันจริง โดยให้แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวมาทางอีเมล 
     1.2. ให้เลขานุการของคณะกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญชวนทางอีเมลไปยังผู้ประกอบการ 
     1.3. ในเอกสารเชิญชวน ให้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งใบเสนอราคาและ
เอกสารในการยื่นข้อเสนอเป็น PDF file และกำหนดวันและเวลาที่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอส่งอีเมลมา
ให้หน่วยงานของรัฐ และต้องแจ้งอีเมลของประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบด้วย 
 2. กรณีดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ 
     2.1 ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะให้ยื ่นข้อเสนอเพื่อขออีเมล 
พร้อมหลักฐานว่าเป็นอีเมลของผู้ประกอบการรายน้ันจริง โดยให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวมาทางอีเมล 
     2.2. ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญชวนทางอีเมลไปยังผู้ประกอบการ และต้องแจ้งอีเมลของ
เจ้าหน้าที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบด้วยครับ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้อ 
3.2.1.2 

8. การพิจารณาผลและจัดทำรายงานการพิจารณาผล เมื่อยื่นข้อเสนอทางอีเมล/การพิจาณาผล
เอกสารจากเอกสารทาง email/แนวปฏิบัติการพิจารณาผลจากเอกสารทาง email 

คำตอบ กรณีมีการยื่นข้อเสนอทางอีเมล ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลและจัดทำ
รายงานการพิจารณาดังน้ีครับ 
 - การพิจารณาผล 



    (27) 

 

 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565  
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - การจัดทำรายงานผลการพิจารณา 
 8.1 การพิจารณาผล 
 คำตอบ การพิจารณาผลจากเอกสารทางอีเมล มีแนวปฏิบัติดังน้ีครับ 
  - กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก 
   - กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   - การพิจารณาผลสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  8.1.1 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก 
  คำตอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ดำเนินการดังน้ีครับ 
1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซองข้อเสนอ ให้เลขานุการของคณะกรรมการส่งอีเมลที่
เป็นไฟล์ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ ยกเว้นรหัสเข้าถึงไฟล์ที่ผู้
ยื่นข้อเสนอส่งให้ประธานกรรมการ ให้กรรมการทุกคน เมื่อกรรมการได้รับอีเมลแล้ว 
ให้กรรมการแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยตอบกลับอีเมลว่า "ยืนยันการได้รับเอกสาร
การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว" 
2. เมื่อถึงวันเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดซองและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเพื่อพิจารณาผลต่อไป 
8.1.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำตอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการดังน้ีครับ 
 1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซองข้อเสนอ ให้เลขานุการของคณะกรรมการส่งอีเมลที่
เป็นไฟล์ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอให้กรรมการทุกคน เมื่อ
กรรมการได้รับอีเมลแล้ว ให้กรรมการแจ้งยืนยันการได้รับอีเมลโดยตอบกลับอีเมลว่า 
"ยืนยันการได้รับเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว" 
 2. เมื่อถึงวันเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดซองและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเพื่อพิจารณาผลต่อไป 
8.1.3 การพิจารณาผลสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คำตอบ สำหรับการพิจารณาผล เม ื ่อส ิ ้นส ุดว ันเสนอราคา ให้เลขานุการของ
คณะกรรมการจัดส่งใบเสนอราคาและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู็ยื่นข้อเสนอทุก
รายจากระบบ e - GP โดยส่งให้กรรมการทุกคนทางอีเมล ให้กรรมการแจ้งยืนยัน
การได้รับอีเมลโดยตอบกลับอีเมลว่า "ยืนยันการได้รับเอกสารการเสนอราคาของผู้
ยื่นข้อเสนอแล้ว" 
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4.1 

8.2 การจัดทำรายงานผลการพิจารณา 
คำตอบ การการจัดทำรายงานผลการพิจารณาจากเอกสารทางอีเมล มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
 1. กรณีดำเนินการโดยคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาผลการเสนอราคาเสร็จแล้ว ให้
เลขานุการของคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจารณาหรือการการจัดซื้อจัดจ้าง 
และส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการทุกคนทางอีเมล โดยให้ตอบกลับอีเมลน้ันไปยังที่อยู่
อีเมลที่ส่งมาว่า "รับรองรายงานผลการพิจารณา"  
 ทั้งน้ีในรายงานดังกล่าวให้พิมพ์ชื่อกรรมการทุกคนที่เข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ันครับ 
 2. กรณีดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ เม ื ่อเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
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4.2 

9. การรายงานผลการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบทางอีเมล/แนวปฏิบัติการรายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทาง email 
คำตอบ แนวปฏิบัติในการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ การประกาศผู้ชนะ และการเสนอรายงานผลการตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ มีแนวปฏิบัติดังน้ี 

  - กรณีอยู่ภายใต้ระเบียบงานสารบรรณ (ฉ.4) พ.ศ. 2564 
  - กรณีไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบงานสารบรรณ 
 9.1 กรณีอยู่ภายใต้ระเบียบงานสารบรรณ (ฉ.4) พ.ศ. 2564 

คำตอบ กรณีที่หน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินการตามภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการ
รับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
9.2 กรณีไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบงานสารบรรณ 

คำตอบ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้อยู่ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินการดังน้ี 
 1. กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้การลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ให้ดำเนินการเช่นน้ันได้ 
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 2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีระบบสารสนเทศ หรือการลงลายมือชื่อที่เชื่อถือได้ตาม 
พรบ.ฯ อาจนำแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ภาคผนวก 7 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บ
รักษาข้อมูลข่าวสารราชการโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ได้โดยอนุโลม 
3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. หรือ 2. แล้ว และผู็มีอำนาจเห็นชอบรายงานหรืออนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้ดำเนินการประกาศผลผู้ชนะในระบบ e - GP 
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10. การทำสัญญาด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ /หน่วยงานของรัฐจะจัดทำสัญญาโดยใช้
ลายมือขื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลายมือขื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นใดที่เชื ่อถือได้  จะ
ดำเนินการได้หรือไม่ 

คำตอบ แนวปฏิบัติในการทำสัญญาโดยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีดังน้ี 
 1. กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้การลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ก็ให้ดำเนินการเช่นน้ันได้ 
 2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีระบบสารสนเทศในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ เชื่อถือได้
ตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการดังน้ี
ครับ 
     2.1 ให้ผู ้มีหน้าที ่ในการทำสัญญาส่งสัญญาไปยังผ ู้ชนะผ่านทางอีเมลของผู ้ชนะ และ
กำหนดให้ผู ้ชนะหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกยืนยันการได้รับอีเมล โดยให้ตอบกลับอีเมลนั้นว่า 
"ทราบเงื่อนไขและยินยอมลงนามในสัญญา" 
     2.2 กำหนดให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกส่งสัญญากลับมายังหน่วยงานของรัฐทางอีเมลใน
ระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ส่งอีเมลภายในระยะเวลาหรือผู้ได้รับคัดเลือกไม่ประสงค์จะทำ
สัญญา ให้ดำเนินการตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
     2.3 หากหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะดำเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 ก็ให้ดำเนินการ
จัดพิมพ์สัญญาเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาลงนามในสัญญา และเรียกให้ผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างมาทำสัญญาโดยวิธีการปกติ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564ข้อ 6 
11. การตรวจรับพัสดุโดยรับรองทางอีเมล/การใช้อีเมลรับรองการตรวจรับพัสดุ 

คำตอบ เม ื ่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วให้
เลขานุการของคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการตรวจรับและส่งรายงานดังกล่าวให้



    (30) 

 

 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565  
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมทางอีเมล และให้กรรมการทกุคนแจ้งยืนยันการได้รับอีเมล 
โดยการตอบกลับว่า "รับรองรายงานผลการตรวจรับ" ทั้งนี้รายงานดังกล่าวให้พ ิมพ์ชื่อ
กรรมการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ันแทนการลงลายมือชื่อ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564ข้อ 7 
12. การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

คำตอบ การเมื่อดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามการใช้อีเมลและการลงลายมือชื่ออเล็ก
ทรอนืกส์เรียบร้อยแล้ว เมื่อสิ้นสุดภาระหน้าที่แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบโดยดำเนินการดังน้ี 
 1. กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีระบบสารสนเทศที่เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ให้จัดเก็บที่ระบบของหน่วยงานของรัฐครับ 
  2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีระบบสารสนเทศที่เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บข ้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์โดยให้ฝ่ายเลขานุการส่งข้อม ูลอิเล ็กทรอนิกส์ไปยังระบบอีเมลกลางของ
หน่วยงานของรัฐ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
ข้อ 8 
13. การจัดให้มีอีเมลของคณะกรรมการ / กรรมการบุคคลภายนอกใช้อีเมลอะไร / อีเมลของ

กรรมการ 
 คำตอบ การจัดให้มีอีเมลของคณะกรรมการ ให้ดำเนินการดังน้ี  

 1. กรณีที่คณะกรรมการเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ต้องดำเนินการทางอีเมลที่เป็นชื่อโดเมน (domain name) ของหน่วยงานของรัฐต้น
สังกัดเท่าน้ัน 
  2. กรณีที ่คณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอกไม ่ได้ส ังก ัดหน่วยงานของรัฐที่
ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง ให้เลขานุการของคณะกรรมการประสานเพื ่อขออีเมล พร้อม
หลักฐานยืนยันว่าเป็นอีเมลของกรรมการรายน้ันจริง โดยแจ้งข้อมูลพร้อมหลักฐานดังกล่าว
มาทางอีเมล  

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 348 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้อ 9 
 

คำถาม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร 

คำตอบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการตาม
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



    (31) 

 

 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565  
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ที่ผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความ
คิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

อ้างอิง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
2. สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่/จะใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ 
  หรือไม่ 

คำตอบ สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่เฉพาะกรณีการประชุมพิจารณาเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการนำเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องจับต้อง
หรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบเท่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่น 

  (๑) การประชุมพิจารณาเอกสารของคณะกรรมการเพื่อจัดทำชอบเขตของงาน 
(๒) การประชุมพิจารณาเอกสารของผู้ยื ่นข้อเสนอของกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา 

  (๓) การประชุมพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอของกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๔) การประชุมพิจารณาเอกสารของผู้ยื ่นข้อเสนอของกรรมการซื้อหรือจ้างโ ดยวิธี
คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  
(๕) การประชุมพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอของกรรมการงานจ้างที่ปรึกษา งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

  (๖) การประชุมของผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง 
  (๗) การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
อ้างอิง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

3. การตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างจะใช้การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่/สามารถตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ผ่านการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ 
คำตอบ ได้ แต่ได้ในกรณีการประชุมพิจารณา บันทึกผลการออกตรวจงานจ้างก่อสร้างของ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่
ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างน้ันๆ เท่าน้ัน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
4. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

คำตอบ เป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย 
อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5. การประช ุมผ ่านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอนิกส์ผ ู ้ เข ้ าร ่วมประช ุมจะได ้ร ับค ่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด หรือไม่/การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเบี้ยประชุมมั้ย 
คำตอบ ระเบียบกำหนดไว้ว่าให้ผู้เข้ารวมประชุมสามารถได้ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่กำหนด 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
6. ผู้ที่จัดการประชุมมีหน้าที่อะไรบ้าง 

คำตอบ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดําเนินการดังน้ี 
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม                                 
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ 
(๓) จัดทํารายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอด
ระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ข้อมูลตาม (๔) 
และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการประชุม 

อ้างอิง หนังส ือจากหนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๒/๒๗๙ ลงว ันที ่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
คำถาม ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 
 

• การจำหน่ายพัสดุ 
1. แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ / วิธีการขายทอดตลาดมีอะไรบ้าง / แนวทาง

ในการขายทอดตลาด 
คำตอบ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนด
แนวทางในการกำหนดปฏิบัติในการดำเนินการจําหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ดังน้ี  
 ๑. ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจําหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด โดยถือปฏิบัติ ตาม
แนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ มาตรา ๕๑๗  
 ๒. การประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ให้หน่วยงานของรัฐทําการ 
ประเมินราคาทรัพย์สิน โดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใดในการประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
  ๒.๑ ราคาที่ซื ้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
พัสดุน้ัน ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม 
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  ๒.๒ ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพ 
และสถานที่ตั้งของพัสดุ กรณีไม่มีจําหน่ายทั่วไป 
 หากเป็นที่ดินที่มีกฎหมายกําหนดวิธีการจําหน่ายไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๒ 
วรรคหน่ึง กรณีน้ีไม่จําต้องขายทอดตลาด ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 
อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

2. คืนพัสดุที่ชำรุด / พัสดุชำรุดเสียหายทำอย่างไร 
คำตอบ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ ดังน้ี  
 1. กรณีการจําหน่ายพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับการชดใช้ จาก
บริษัทประกันภัยแล้ว และหน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบหรือคืนพัสดุนั้นแก่ผู ้รับประกันภัยให้
เจ้าหน้าที่ ลงจ่ายพัสดุน้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียน และหมายเหตุว่า พัสดุที่ชํารุดหรือเสื่ อม
คุณภาพได้รับการชดใช้แล้ว โดยให้นําความตามนัยข้อ 218 ของระเบียบฯ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  
 2. กรณีที่มิใช่การประกันภัย การจําหน่ายพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพซึ่งผู้ต้องรับผิด ได้
ยอมชดใช้แล้ว และหน่วยงานของรัฐต้องส่งมอบหรือคืนพัสดุน้ันแก่ผู้ต้องรับผิด ให้เจ้าหน้าที่ลง
จ่ายพัสดุน้ัน ออกจากบัญชีหรือทะเบียน และหมายเหตุว่า พัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพได้รับ
การชดใช้แล้ว โดยให้นําความ ตามนัยข้อ 218 ของระเบียบฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 3. กรณีการจําหน่ายพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับการชดใช้ จาก
บริษัทประกันภัยหรือผู้ต้องรับผิดได้ยอมชดใช้ แล้วแต่กรณี และบริษัทประกันภัยหรือผู้ ต้อ งรับ
ผิดไม่ประสงค์ จะรับพัสดุน้ัน ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจําหน่ายพัสดุน้ันตามระเบียบฯ ข้อ 
215 ข้อ 217 ข้อ 218และข้อ 219แล้วแต่กรณี 
อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว520 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

3. การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย หากประสงค์ที่จะโอนพัสดุน้ัน
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จะต้องขอยกเว้นจาก กวจ. หรือไม่ 
คำตอบ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ไม่ต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
4. การโอนพัสดุที่ยังไม่หมดความจำเป็น ต้องปฏิบัติอย่างไร 

คำตอบ สามารถดำเนินการได้แต่จะต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ (๓) 
เป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการวินิจฉัยก่อน 

อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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   หนังสือเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๒๕๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
5. การโอนพัสดุที่หากใช้ในราชการต่อไปแล้วจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้แก่หน่วยงานอื่น ต้อง

ปฏิบัติอย่างไร 
คำตอบ หากปรากฎว่าพัสดุเมื ่อใช้ต่อไปแล้วจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก สามารถดำเนินการ
จำหน่ายพัสดุดังกล่าวได้ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๒๑๕ แต่หากไม่ปรากฎดังนั้น จะต้องขออนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ (๓) เป็นรายกรณีต่อคณะกรรมการวินิจฉัยก่อน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
6. การโอนพัสดุให้แก่วัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านศาสนา ต้องปฏิบัติอย่างไร 

คำตอบ การโอนพัสดุให้แก่วัด หากมิใช่การโอนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสา
ธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๓)  จึงต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นรายกรณี ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยก่อน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๘๙๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
7. การโอนที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดิน 

คำตอบ การโอนพัสดุคืนให้แก่เจ้าของที่ดิน หากมิใช่การโอนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การ
สถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร จะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๓)  จึงต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นราย
กรณีต่อคณะกรรมการวินิจฉัยก่อน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๑๗๙๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 
8. การโอนพัสดุให้แก่ อบต. ต้องปฏิบัติอย่างไร 

คำตอบ การโอนพัสดุให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ 
จะถือว่ารายการพัสดุดังกล่าวยังไม่หมดความจำเป็น และเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 
ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๓)  จึงต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นรายกรณีต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยก่อน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๕๒๐๙๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

 

• การกำหนดคุณสมบัติ  
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1. คุณสมบัติของผู้ยื ่นเสนอในงานจ้างก่อสร้าง / ผู้ยื ่นเสนอในงานจ้างก่อสร้างมีคุณสมบัติ
อะไรบ้าง / คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอในงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง / ผู้ยื่นเสนอในงาน
ซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 

คำตอบ ทางคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนด
แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างดังน้ี  
 1) ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื ่นข้อเสนอตามแบบที่กรรมการนโยบาย
กำหนด  สำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และอนุโลมให้ใช้แบบ
ดังกล่าวกับวิธีสอบราคา วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย 
 2) กรณีวงเงินต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอว่าต้องเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมาย 
 3) ห้ามมิให้กำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอต่อไปน้ี 
  (1) จะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการเป็นกำไร 
  (2) จะต้องยื่นใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมต้ังแต่เข้าเสนอราคา 
  (3) ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
จำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบน้ัน 
  4) สามารถกำหนดผลงานได้ไม่เก ินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงาน
ประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานจะต้องเป็นสัญญาเดียวเท่าน้ัน 
และเป็นสัญญาที่ได้ทำงานเสร็จแล้วตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบและตรวจรับแล้ว  

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562   

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอในงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง / ผู้ยื่นเสนอในงานซื้อหรือจ้าง
ที่ไม่ใช่งานก่อสร้างมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 

คำตอบ ทางคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนด
แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในงานจ้างก่อสร้างดังน้ี  
  1. ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์
จำเป็นต้องใช้หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
 2. ห้ามมิให้กำหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป 
 3. การกำหนดเงื่อนไขในการยื่นหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจำหน่าย ให้กำหนดว่าต้องได้รั บการ
แต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้า
เสนอราคา 
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  4. ปกติการซื้อหรือการจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง มิให้กำหนดผลงาน  แต่หากต้องการก็สามารถ
กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณในคร้ังน้ัน  

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562   

3. กรณีส่วนราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค หากปลัดกระทรวงหรืออธิบดี
ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ได้หรือไม่ 

คำตอบ การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับ
การจ้างแสดงนิทรรศการ มีดังต่อไปน้ี  
 1. กำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการ
จ้างจัดแสดงนิทรรศการ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดเกณฑ์ 
 2. จัดทำเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน เอกสารที่ใช้เพื่อประกอบในการประเมินการ
ให้คะแนน หน่วยงานของรัฐต้องกำหนด เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนในการจัด
จ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) สามารถดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารน้ี  
 - ตัวอย่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและตัวอย่างตารางผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 - แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 

อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว989 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 (หน้า ตัวอย่างการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงานฯ) 

 

• การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  
1. แนวทางในการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างแสดงนิทรรศการ

มีอะไรบ้าง/การกำหนดเกณฑ์คัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างแสดงนิทรรศการ 
คำตอบ ทางแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สําหรับการ
จ้างแสดงนิทรรศการ มีดังต่อไปน้ี 

 1. กําหนดร่างขอบเขตของงาน และกําหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
     1.1 ให้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พศ. 2560 ข้อ 83 หรือ 

      1.2 กำหนดเกณฑ์ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเน้ือหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น ประจำปี 2565  
สถาบันพระปกเกล้า 

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

          1.2.1 กำหนดเกณฑ์ด้านคุณภาพ โดยกำหนดสัดส่วนของน้ำหนักในการให้
คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ร้อยละ 100 
          1.2.2 กำหนดเกณฑ์ย่อยของแต่ละเกณฑ์คุณภาพในข้อ 1.2.1 ให้มีคะแนน
ขั้นต่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านคะแนนขั้นต่ำของแต่ละเกณฑ์ย่อยตามที่กำหนด และ
เมื่อรวมคะแนนแล้วคะแนนรวมต้องผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 หรือผ่านเกณฑ์คะแนนด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
          1.2.3 เมื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 1.2.2 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐใช้
เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด หรือสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบ
เกณฑ์อื่นตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื ่นข้อเสนอซึ่งได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ โดยให้เรียงลำดับไม่เกิน 3 ราย 

2. การจัดทําเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน หน่วยงานของรัฐต้องกําหนดเอกสารที่ใช้
เพื่อประกอบในการประเมินการให้คะแนน เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนใน
การจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
และให้ถือปฏิบัติกับวิธีคัดเลือกโดยอนุโลมด้วย  

อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว989 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 
2. เงื่อนไขการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้ามีกี่เงื่อนไข อย่างไร 
 คำตอบ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าพัสดุมี ๒ รูปแบบ  
 1. การจ่ายเงิน ค่าพัสดุเพียงคร้ังเดียว  
 2. การจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวด  

ซึ่งการจะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าได้นั ้น ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่สัญญาได้
กำหนดการจ่ายเงินค่าพัสดุเป็นรายงวดเท่าน้ัน 

อ้างอิง หนังสือเลขที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1052ลงวันที่ 19 กันยายน 2564 
3. เหตุใดที่จะบอกเลิกสัญญา ได้ (มาตรา ๑๐๓) 

ตอบ เหตุดังต่อไปน้ี 
  (๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  (๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
  (๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

4. การบอกเลิกสัญญากระทำได้ในกรณีใดบ้าง (มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง) 
ตอบ กรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อ
แก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาน้ันต่อไป 
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5. กรณีค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
ตอบ หน่วยงานของรัฐต้องมีหนังสือบอกกล่าว และจะบอกเลิกสัญญา 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
6. กรณีค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา หน่วยงานของรัฐจะไม่บอกเลิกสัญญา ได้

หรือไม่ 
ตอบ ได้ เฉพาะกรณีที่คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไข 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
7. กรณีค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา คู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับโดยมีเงื่อนไข

ได้หรือไม่ 
ตอบ ไม่ได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
8. กรณีค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเง ินตามสัญญา คู ่ส ัญญาไม ่ม ีหนังส ือยินยอมใน

กำหนดเวลาจะทำอย่างไร 
ตอบ แจ้งบอกเลิกสัญญาพร้อมแจ้งการปรับและริบหลักประสัญญา 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
9. ผู้ประกอบการจะร้องขอคืนเงินในกรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ได้หรือไม่ เพียงใด 

ตอบ ข้อเท็จจริง หน่วยงานของรัฐได้ตรวจรับมอบงานและเบิกจ่ายเงินแก่คู ่สัญญา เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยจะต้องพิจารณาแต่อย่างใด 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๕๒๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
10. คณะกรรมการตรวจรับมีหน้าที่อย่างไร 

ตอบ ต้องตำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดก่อน 
แล้วจึงตำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๑๕๐๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
11. การจัดซื้อจัดจ้างจะสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อใด 

ตอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะสิ้นสุดเมื่อตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๒๖๐๘  ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
12. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ตามกระบวนการซื้อหรือจ้างได้ทันตาม

ระยะเวลา จะต้องปฏิบัติอย่างไร 
ตอบ จะต้องขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๕๕๓๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
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13. การบอกเลิกสัญญา และทิ้งงาน  เทศบาลได้ว่าจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรากฏว่า ห้างไม่ดำเนินการตามสัญญาเทศบาล  ได้แจ้ง ให้
เข้าดำเนินการแต่ห้างฯ กลับ เพิกเฉย จนกระทั่งสัญญาสิ้นสุด เทศบาล จึงได้แจ้งสิทธิการ
เรียกค่าปรับตามสัญญา แต่ห้างฯ ยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด เทศบาลจะพิจารณาบอกเลิก
สัญญาและพิจารณาลงโทษผู้ทิ ้งงาน ได้หรือไม่ /หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาและ
เพิกเฉยจนกระทั่งสัญญาสิ้นสุดจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาและพิจารณาลงโทษผู้ทิ ้งงานได้
หรือไม่ 
ตอบ กรณีน้ีสามารถบอกเลิกสัญญาได้และต้องพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๕๘๐๗๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
14. เทศบาลได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จึงได้แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาเข้าทำสัญญา จำนวน ๔ คร้ัง แต่ห้าง ไม่เข้าทำ
สัญญา จึงพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน ถูกต้องหรือไม่/หากได้แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาเข้า
ทำสัญญา แล้ว แต่ผู ้ชนะการเสนอราคาไม่เข้าทำสัญญา จึงพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ ้งงาน 
ถูกต้องหรือไม่ 
ตอบ ถูกต้องแล้ว สามารถพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๕๘๐๗๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
15. หากหน่วยงานเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนผู้คุมงานก่อสร้างในช่วงขยายสัญญา หน่วยงานมีสิทธิ

เรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าใช้จ่ายการควบคุมงานได้หรือไม่ 
ตอบ หากผู้ว่าจ้างได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้
รับภาระค่าควบคุมงานสำหรับระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานล่าช้านับถัดจาก 
วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง 
แต่หากผู้ว่าจ้างมิได้จ้างผู้ควบคุมงานเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานจ้างก่อส ร้าง หน่วยงาน
ของรัฐผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจเรียกให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าควบคุมงานตามนัยข้อ ๑๗ ของแบบ
สัญญาจ้างก่อสร้างได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔ / ๕๖๔๓๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
16. การนับระยะเวลาตามสัญญาหากวันสุดท้าย ของว ันที ่ครบกำห นดส ่งมอบตรงกับ

วันหยุดราชการ จะนับระยะเวลาอย่างไร 
ตอบ การนับระยะเวลาตามสัญญาในกรณีวันสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดตามสัญญาไปตรง
กับวันหยุดราชการ ถือวันเริ่มทำการใหม่เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาของสัญญา 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๕๑๓๔๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
17. กรณีสัญญาซื้อขาย หากวันครบกำหนดส่งมอบพัสดุตรงกับวันหยุดทำงานเซ่น วันครบกำหนด

ส่งมอบพัสดุตรงกับวันเสาร์ ซึ่งสำนักงาน จะปิดทำการในวันเสาร์อาทิตย์ ผู้ขายมีสิทธิส่งมอบ
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พัสดุในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการในวันแรกได้ โดยไม่ถือว่าผิดนัด แต่หากผู้ชายส่งมอบ
พัสดุภายหลังจากวันแรกที่เบิดทำการแล้ว เซ่น ส่งมอบวันพุธ เซ่นนี้ถือว่าผู้ชายผิดนัด จะ
คำนวณค่าปรับนับแต่วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานถูกต้องหรือไม่ /
หากวันครบกำหนดส่งมอบพัสดุตรงกับวันหยุด แต่หากผู้ชายส่งมอบพัสดุภายหลังจากวันแรก
ที่เปิดทำการแล้ว จะคำนวณค่าปรับนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานถูกต้อง
หรือไม่/หากวันครบกำหนดส่งมอบงานก่อสร้างตรงกับวันหยุด จะคำนวณค่าปรับนับแต่วัน
ถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานถูกต้องหรือไม่ 
ตอบ การคิดค่าปรับตามสัญญาคิดนับถัดจากวันที่เร่ิมทำการใหม่จนถึงวันที่ผู้ขายส่งมอบของ
ถูกต้องครบถ้วน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๕๑๓๔๙  ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
18. การงด ลด ค่าปรับการขยายเวลาทำการกรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย มีกรณีใดบ้าง 

ตอบ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญา สามารถกระทำได้
หากเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
- กรณีอุทกภัย 
- เป็นดุลพินิจของใคร 

  - การใช้การขยายเวลา 
  - การงดหรือลดค่าปรับ 

18.1 กรณีอุทกภัย 
ตอบ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู ่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญากรณี  
ภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย ให้พิจารณาในกรณีดังต่อไปน้ี 

 ๑. พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถก่อสร้างได้จากการเกิดเหตุอุทกภัย 
 ๒. แหล่งวัสดุธรรมชาติเกิดน้ำท่วมทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบ 
 ๓. เส้นทางคมนาคมไม่สามารถเข้าพื้นที่การก่อสร้างได้ 
18.2 เป็นดุลพินิจของใคร 
 ตอบ เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
18.3 การใช้การขยายเวลา 
 ตอบ การขยายเวลาสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่สัญญายังไม่ครบกำหนดและยังไม่
มีค่าปรับเกิดขึ้น 
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18.4 การงดหรือลดค่าปรับ 
 ตอบ การงดหรือลดค่าปรับสามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่สัญญาครบกำหนดและมี
ค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว 

อ้างอิง หนังส ือจากกรมบัญชีกลาง กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๒ ลงว ันที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
         หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  

19. หากสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่พบว่ามีการใช้วัสดุอื ่นทดแทนวัสดุตามแบบ
เนื่องจากไม่สามารถใช้วัสดุตามแบบได้ และวัสดุทดแทนมีราคาน้อยกว่า จะปรับลดเงิน
ค่าจ้างได้หรือไม่ 
ตอบ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กรณีน้ีจึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณา 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๔๙๙๑๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
20. หากงานจ้างก่อสร้างพบอุปสรรคหรือเหตุสุดวิสัย หน่วยงานของรัฐสามารถขยายเวลา และ

คิดค่างานเพิ่มให้ผู้รับจ้างได้หรือไม่ 
ตอบ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้กับคู่สัญญาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุ
เกิดขึ้นจริง สำหรับการเพิ่มค่างานน้ันไม่อาจพิจารณาได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๕๒๑๐๑  ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

21. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้เสนอ จะถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับตามสัญญาได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ หากเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จะเป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตาม
สัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ีงของสัญญา 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔ /๘๙๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
22. การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งผู้รับจ้างได้ทำงานไปบางส่วนแล้ว จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ให้แก่ผู้รับจ้างหรือไม่ 
ตอบ หากหน่วยงานของรัฐ ประสงค์รับไว้และใช้ประโยชน์ในราซการตามสัญญาย่อมจะต้อง
ซดไข้ราคาให้แก่ผู้รับจ้าง  เว้นแต่ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการตามสัญญาได้ จึง
ต้องถือว่างานน้ันไม่ควรค่าแห่งการซดใช้คืน 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔ /๘๙๕๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

23. กรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขพัสดุที่ชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดการ
รับประกันความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญา หน่วยงานจะต้องทำอย่างไร 
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ตอบ กรณีน้ีให้ริบหลักประกันสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกัน ตาม
เงื ่อนไฃสัญญาหรือดำเนินการจ้างบุคคลอื่นซ่อมแซมหรือแก้ไขหากเงินไม่พอย่อมมีส ิทธิ
เรียกร้องให้คู่สัญญาชดใช้เพิ่มเติม หากไม่ชำระเป็นดุลพินิจของหัวหน้าองค์กรที่จะใช้สิทธิทาง
ศาลหรือไม่ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓ /๕๐๗๘๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

24. หน่วยงานของรัฐ จะไม่กำหนดค่าปรับในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้หรือไม่ 
ตอบ ตามระเบียบข้อ ๑๖๒ ไม่อาจกระทำได้ 

25. การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้เช่าเป็นสำคัญและเป็นเงื่อนไขที่ใช้
อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอื่นโดยผู้เช่าไม่มีอำนาจต่อรองซึ่งไม่อาจใช้วิธีประกาศเชิญชวน
หรือวิธีคัดเลือกได้  หน่วยงานของรัฐจะไม่กำหนดเงื่อนไขการปรับไว้ในข้อตกลงเป็นหนังสือ
ได้หรือไม่/การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตามเง ื ่อนไขของผู ้ให ้เช่าเป็นสำคัญ 
หน่วยงานของรัฐจะไม่กำหนดเงื่อนไขการปรับไว้ในข้อตกลงเป็นหนังสือได้หรือไม่ 
ตอบ กวจ.ได้มีการอนุมัติยกเว้น โดยไม่ต้องกำหนดเงื่อนไขการปรับไว้ในข้อตกลงเป็นหนังสือ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
26. การคิดค่าปรับเป็นศูนย์ จะต้องแก้ไขสัญญา หรือไม่ 

ตอบ ต้องแก้ไขสัญญาด้วย 
อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวพ) ๐๕๐๔.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

27. หากเคยถูกบอกเลิกสัญญาเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ ต่อมาภายหลังมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว 
สัญญาที่เคยถูกบอกเลิกไปแล้วสามารถกลับคืนสถานะได้หรือไม่ 
ตอบ หากได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับบริษัทไปแล้ว ย่อมถือได้ว่าสัญญาสิ้นสุดลงทันที และ
ไม่อาจถอนการบอกเลิกสัญญาได้ 

อ้างอิง หนังสือจากกรมบัญชีกลางเลขที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๔๔๙๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

• กระบวนการจ้างท่ีปรึกษา 
1. ที่ปรึกษาคืออะไร 

คำตอบ ที่ปรึกษา หมายความว่า ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางการศึกษาและการให้บริการ
ทางวิชาการ  

2. ที่ปรึกษามีกี่ประเภท 
คำตอบ ที่ปรึกษามี ๒ ประเภท  ได้แก่ 



    (43) 
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 (๑) ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ที่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ 
11. ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน่วยงานใดบ้าง 
คำตอบ ที่ปรึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ได้แก่หน่วยงานต่อไปน้ี  
 (ก) มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง 
 (ข) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 (ค) สถาบันพระปกเกล้า 
 (ง) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 (จ) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 
 (ฉ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
12. ที่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ มีหน่วยงานใดบ้าง 
คำตอบ ที่ปรึกษาที่มิใช่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่หน่วยงานต่อไปน้ี  
 (ก) มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ 
 (ข) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
13. การจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการโดยวิธีอะไร 
คำตอบ ในการจ้างที่ปรึกษา ให้ดำเนินการโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากไม่ประสงค์จะจัดจ้ำง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้  
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ภาคผนวก ข 
เอกสารประกอบท่ีใช้การศึกษาวิจัย บรรจุลงใน Flash Drive 

 
1.1 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง, คำพิพากษาจากศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563-2564, 
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่เกี ่ยวข้อง หรือหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางปี พ.ศ.2565 (ถ้ามี) 
เป็นกรณีศึกษาอย่างน้อย 50 เรื่อง โดยจะต้องเป็นประเด็นคำถามในหัวข้อ ดังน้ี  

(1) มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(2) การดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
(3) การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(4) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(5) การบริหารสัญญา  
(6) ระเบียบตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
1.2 แผนภูมิของบทสนทนา (Dialogue) ของ Chatbot  
1.3 แบบฟอร์มการทดสอบระบบ 
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ภาคผนวก ค 
การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพ่ือทดสอบระบบ 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถ่ิน
ประจำปี 2565 

 
การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทดสอบระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้จัดขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 (ฝั่งห้องอบรม) 
อาคารจอดรถชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1) รายละเอียดการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการวิจัยฯ กำหนดการสัมมนาระดม
ความคิดเห็น 
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2) รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ รายช่ือผู้เข้าร่วม ตำแหน่ง 

1. นายโวหาร ยะสารวรรณ  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมือง 
บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

2. นายชิษณุพงษ์ สุวรรณ  
รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

3. นายสมเจตน์ ทองเทศ  
ปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
จ.ระยอง 

4. นายเดชฤทธิ์ สิมศิริ  
รองปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
จ.ระยอง 

5. นางสาวนริศา จันทร์รองศรี  
รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

6. นายนาวิน เจริญพร  
รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส จ.
ระยอง 

7. นางอริสา ขำชัยภูมิ 
รองปลัดเทศบาลเมืองไทรม้า  
จ.นนทบุรี 
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3) ภาพการจัดประชุม 

 

 
การสัมมนาระดมความคิดเห็น 
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4) บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม 
ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทดสอบ

ระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลำดับ ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม ความคิดเห็นของทีมงานวิจัย 
1 การตอบของ AI ส ่วนมากตอบ เป็น

ระเบียบ แต่ไม่ตอบตีความ ซึ่งเหมาะกับ
การ  training ธ ุ รการท ี ่ ง ่ า ยก ับการ 
reference ระเบียบ แต่รายละเอียดหน้า
งานไม่เหมือนกัน  

ระบบ Chatbot ในโครงการเป็นการนำเสนอ
คำวินิจฉัยที่ม ีได้ถูกวินิจฉ ัยไว้แล้ว เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู ้ใช้งานได้ศึกษาในกรณีที่เหมือน
หรือใกล้เคียงกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นแล้ว  โดย 
Chatbot จะไม่สามารถตีความกฎหมายด้วย
ตนเองได้ อีกทั้งในระยะที่ 4 ของโครงการ มี
การเพิ่มข้อมูลในระบบ ให้ Chatbot เรียนรู้ใน
ลักษณะที่กว้าง จึงได้เพิ่มในส่วนของระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกี ่ยวข้อง
เพิ่มเติมเข้าไปทั้งหมด 

2 ถามเหมือนเดิมแต่คำตอบไม่ตรง เนื่องจากบริบทอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ 
ระบบ Chatbot ตอบไม่เหมือนเดิม ทีมวิจัย
เสนอแนะ ให้มีการ เริ ่มต้นใช้งานใหม่ กรณี
ต้องการเปลี่ยนแปลงคำถามหรือเปลี่ยนบริบท 

3 ภาษาในการถามไม่กว้าง ต้องถามให้ตรง
กับโจทย์เป๊ะ (ผิด 1 คำไม่ได้) 

ทีมงานวิจัยเห็นว่าต้องมีการทำ Focus Group 
เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ Chatbot เรียนรู้กลุ่มคำ
ถามที่มากขึ้น 

4 อยากให้เพิ่มคลังข้อมูล (data ที่ใส่ไป) ทีมวิจัยได้เพิ ่มข ้อม ูลคำวินิจฉ ัยต่างๆ ลงไป
ระบบ Chatbot เฉลี่ยปีละประมาณ 50 ฉบับ
โดยปี 2565 เป็นระยะที่ 4 ข้อมูลคำวินิจฉัย
ต ่างๆ ประมาณ 200 ฉบ ับท ี ่ม ีการดำเนิน
โครงการ ณ ปัจจุบัน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน
โครงการระยะถัดๆไป 
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ลำดับ ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุม ความคิดเห็นของทีมงานวิจัย 
5 แนะนำให้กลุ่มปฏิบัติพัสดุโดยตรง เช่น 

หัวหน้าส่วน และทีมงานพัสดุ เป็นต้น 
ซึ่งทำหน้างานที่หลายหลาย หลายคน 
เป็นผู้เพิ่ม list ปัญหาในการทำ chatbot 

ทีมว ิจ ัย ม ีความเห็นพ้องกับข ้อเสนอแนะ
ดังกล่าว การทำ Focus Group ที่มีผู ้ใช้งาน
จริงในหลายกลุ่ม จะทำให้ระบบ chatbot มี
ประสิทธิภาพในการตอบคำถามมากขึ้น 

  
จากตัวอย่างข้อเสนอแนะดังกล่าว ทีมวิจัยมีความเห็นว่า การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 

ทำให้ระบบ Chatbot เรียนรู้กลุ่มคำถามที่มากขึ้น และหากมีการจัดระดมความคิดเห็นแก่ผู้ใช้งานจริง
ในหลากหลายกลุ่ม จะทำให้ระบบ Chatbot สามารถตอบคำถามได้มากขึ้น ส่งผลให้ระบบ Chatbot 
สามารถใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  


