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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  และวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง”  หมายความว่า  การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ 

การดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการผลิต  จําหน่าย  หรือให้บริการเพื่อแสวงหารายได้  หรือเป็น 
การดําเนินกิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขันกับภาคเอกชน  ประกอบด้วย   

(1) ธุรกิจหลัก  ได้แก่  ธุรกิจหรือกิจการที่เป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  
ตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี 

(2) ธุรกิจเสริม  ได้แก่  ธุรกิจหรือกิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักอันเป็นประโยชน์แก่ 
การดําเนินการให้กับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง  ประกอบด้วย  9  สาขา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาพลังงาน 
(๒) สาขาสื่อสาร 
(๓) สาขาขนส่ง 
(๔) สาขาสาธารณูปการ 
(๕) สาขาเกษตร 
(๖) สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
(๗) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
(๘) สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
(๙) สาขาสถาบันการเงิน 
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ข้อ 5 ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ  3   

ข้อ 6 การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ  5  รัฐวิสาหกิจนั้น
ต้องดําเนินการออกกฎหรือระเบียบที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา  8  วรรคหน่ึง  และข้อ  8  ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  รัฐวิสาหกิจต้องส่งร่างกฎหรือระเบียบดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบาย
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้มีอํานาจในการออกกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  ประกาศใช้บังคับต่อไป  
และให้ส่งกฎหรือระเบียบที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว  ให้คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย 

ข้อ 7 กรณีที่กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจตามข้อ  5  ได้กําหนดให้ 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการใดต้องมีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน  หรือกําหนดให้เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ  การดําเนินการทั้ง  2  กรณีดังกล่าว  ให้รัฐวิสาหกิจเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย  เว้นแต่  ไม่อาจดําเนินการได้และได้ รับอนุ มัติยกเว้นต่อ
คณะกรรมการนโยบายเป็นรายกรณี 

ข้อ 8 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ  5  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
อาจคัดเลือกโครงการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้   

ข้อ 9 ให้หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรือ 
งานที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ  5  และให้คณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ  ดําเนินการ
สอบทานและกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรืองานที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรงดังกล่าวหรือ 
ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีมาตรการหรือระบบกํากับและตรวจสอบดูแลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรืองานที่เก่ียวกับ
การพาณิชย์โดยตรงตามข้อ  5  ทดแทนก็ได้   

ข้อ 10 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดตามข้อ  3  ถึงข้อ  5  ให้รัฐวิสาหกิจ
ขอทําความตกลงกับคณะกรรมการนโยบายเพื่อกําหนดประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นการพาณิชย์
โดยตรงตามมาตรา  ๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   
ได้เป็นรายกรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



บัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง   

ลงวันที่  6  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2560 
---------------------------------- 

 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีเ่กี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1)   

แห่งพระราชบญัญตัิการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั  พ.ศ.  2560 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาพลังงาน  ได้แก่ 
 1.1 บริษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ   
  ๑.๑.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 
   ๑) บริษัท  ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  จ ากัด  (มหาชน) 
   ๒) บริษัท  ปตท.  จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  จ ากัด 
   ๓) บริษัท  ปตท  กรีน  เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด 
   ๔) บริษัท  ปตท  กรีน  เอ็นเนอร์ยี่  (ประเทศไทย)  จ ากัด 
   ๕) บริษัท  ปตท.  น้ ามันและการค้าปลีก  จ ากัด 
   ๖) บริษัท  ปตท.  บริการธุรกิจค้าปลีก  จ ากัด 
   ๗) บริษัท  ปตท.  บริหารธุรกิจค้าปลีก  จ ากัด 
   ๘) บริษัท  ปตท.  โกลบอล  แมนเนจเม้นท์  จ ากัด 
   ๙) บริษัท  ปตท.สผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด 
   ๑๐) บริษัท  ปตท.สผ.  ศูนย์บริหารเงิน  จ ากัด 
   ๑๑) บริษัท  ปตท.สผ.  ศูนย์บริหารธุรกิจ  จ ากัด 
   ๑๒) บริษัท  ปตท.สผ.จี7  จ ากัด 
   ๑๓) บริษัท  ปตท.สผ.  สยาม  จ ากัด 
   ๑๔) บริษัท  พีทีทีอีพี  เซอร์วิสเซส  จ ากัด 
   ๑๕) PTTEP  Southwest  Vietnam  Company  Limited 
   ๑๖) PTTEP  Kim  Long  Vietnam  Company  Limited 
   ๑๗) PTTEP  Hoang-Long  Company  Limited 
   ๑๘) PTTEP  Hoan-Vu  Company  Limited 
   ๑๙) PTTEP  Algeria  Company  Limited 
   ๒๐) PTTEP  Oman  Company  Limited 
   ๒๑) PTTEP  Offshore  Investment  Company  Limited 
   ๒๒) PTTEP  Holding  Company  Limited 
   ๒๓) PTTEP  MEA  Limited 
   24) PTTEP  HK  Holding  Limited 
 
 

/๒๕) . . . 
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   25) บริษัท  ออเร้นจ์  เอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด 
   26) Andaman  Transportation  Limited 
   27) Sinphuhorm  Holdings  Limited 
   28) บริษัท  อมตะ  จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  จ ากัด 
   29) บริษัท  พีทีท ี แอลเอ็นจี  จ ากัด 
   30) บริษัท  พีทีท ี เอ็นเนอร์ยี่  รีซอร์สเซส  จ ากัด 
   31) บริษัท  พีทีท ี แทงค ์ เทอร์มินัล  จ ากัด 
   32) บริษัท  ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น  จ ากัด 
   33) PTT  International  Holdings  Limited 
   34) PTT  Mining  Limited 
   35) PTT  International  Investments  Limited 
   36)  PTT  Green  Energy  (Hongkong)  Limited 
   37) PTT  Philippines  Trading  Corporation 
   38) PTT  Philippines  Corporation 
   39) PTT  (Cambodia)  Limited 
   40) PTT(LAO)  Company  Limited 
   41) PTT  Oil  Myanmar  Company  Limited 
   42) PTT  International  Trading  Pte.  Ltd. 
   43) PTT  International  Trading  DMCC 
   44) PTT  International  Trading  London  Ltd. 
   45) PTT  Regional  Treasury  Center  Pte.  Ltd. 
   46) Sabran  Brothers  Pte.  Ltd. 
   47) Kalimantan  Thailand  Palm  Pte.Ltd. 
   48) Chancellor  Oil  Pte.  Ltd. 
   49) PT  First  Borneo  Plantations 
   50) บริษัท  ไทยลู้บเบล็นดิ้ง  จ ากัด 
   51) บริษัท  เอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์  จ ากัด 
  ๑.๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)   
และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
   ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    ๑.๑) การส ารวจและการผลิตปิโตรเลียม  ประกอบด้วย  การออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการส ารวจ  การผลิต  และการขนส่งปิโตรเลียม  การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์การผลิต  การเจาะหลุมผลิต  
รวมถึงการบ ารุงรักษาหลุมผลิตและอุปกรณ์การผลิต   
 
 
 

/๑.๒) . . . 



๓ 

    ๑.2) การจัดหาปิโตรเลียม  น้ ามันเชื้อเพลิง  ปิโตรเคมี  เคมีภัณฑ์  ถ่านหิน  
วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปิโตรเคมี   ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปิโตรเลียม  ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน  
ผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืนๆ  รวมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการและจ าหน่าย   
การให้บริการ  รับ  ทดสอบ  เก็บ  ผลิต  ผสม  บรรจุหีบห่อ  จ่าย  ขนส่ง  รวมถึงการบ ารุงรักษา  ทั้งนี ้ ค าว่า  
“ปิโตรเลียม”  ให้หมายความตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  และ  “น้ ามันเชื้อเพลิง”  ให้หมายความ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 
    ๑.3) กิจการก๊าซธรรมชาติ  ประกอบด้วย  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  การเก็บรักษา
และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ  การขนส่งก๊าซธรรมชาติ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากก๊าซธรรมชาติ  รวมถึงการให้บริการสนับสนุนการจ าหน่ายที่เกี่ยวข้อง  (Solutions  
Provider) 
    ๑.4) สถานีบริการ  ได้แก่  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  สถานีบริการก๊าซ  NGV  
และ  LPG  รวมถึงการจัดหาบริการ  สินค้า  และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่อยู่ในสถานีบริการ   
   ๒) ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
    ๒.1) การจ าหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์  สิทธิทางการค้า  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
หรือบริการอ่ืนๆ  แก่คู่ค้า  ผู้ได้รับสิทธิ  ลูกค้า  และผู้บริโภค  รวมถึง  การจัดหาที่ดินหรือพ้ืนที่  งานบริการ  
สิทธิทางการค้า  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  วัตถุดิบ  อุปกรณ์  หรือวัสดุอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและ
จ าหน่ายสินค้า  ผลิตภัณฑ์  หรือบริการดังกล่าว   
    ๒.2) การผลิต  จัดส่ง  จัดจ าหน่าย  และบริการจัดการสาธารณูปโภค  เช่น  
ระบบไฟฟ้า  ประปา  พลังงานหมุนเวียนไอน้ า  น้ าเย็น  ขยะ  ตลอดถึงพลังงานที่มีการประดิษฐ์คิดค้นหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่  (อาทิ  การผลิตแบตเตอรี่  สถานี  หรืออุปกรณ์ส าหรับชาร์จยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น)
    ๒.3) การจัดหาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าเ พ่ิม  หรือแสวงหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์   เช่น  โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (Eastern  Economic  
Corridor) 
    ๒.4) การให้บริการสนับสนุน  รวมถึง  การให้ค าปรึกษาแนะน าและฝึกอบรม  
เช่น  งานด้านบัญชี  การเงิน  กฎหมาย  ระบบเทคโนโลยี  การสื่อสารและสารสนเทศ  แก่บริษัทในกลุ่ม 
    ๒.5) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการประกอบธุรกิจ  และการขยาย
ธุรกิจ  หรือศึกษาธุรกิจเพิ่มเติม 
    ๒.6) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย   
 1.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้   
  ๑.๒.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เขื่อนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า  ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการผลิตและส่งไฟฟ้า 
   ๒) การจัดหาเครื่องจักร  วัสดุ  อุปกรณ ์ เพ่ือใช้ในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา 
   ๓) การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า   
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   4) การท าเหมืองถ่านหิน 
   5) การซื้อไฟฟ้า 
   6) การซื้อโลหะเพ่ือจ้างผลิตสายไฟ  เช่น  Copper  Cathode  ,  Aluminium  Ingot 
  ๑.๒.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปลสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว  (LNG)  และระบบท่อส่งก๊าซ 
   2) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
 1.3 บริษัท  กฟผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ
บริษัท  กฟผ.  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้   
  ๑.๓.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้า  ระบบส่งไฟฟ้า  และระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เขื่อนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า  ระบบส่งไฟฟ้า  และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 
   2) การจัดหาเครื่องจักร  วัสดุ  อุปกรณ ์ เพ่ือใช้ในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา 
   3) การก่อสร้างและออกแบบคลังจัดเก็บเชื้อเพลิง  และระบบจ าหน่ายเชื้อเพลิง 
  ๑.๓.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง 
   2) การจัดหาส านักงาน  รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินธุรกิจ 
 1.4 การไฟฟ้านครหลวง  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้านครหลวง  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การซื้อไฟฟ้า   
   2) การซื้อโลหะเพ่ือจ้างผลิตสายไฟ  เช่น  Copper  Cathode  ,  Aluminium  Ingot 
  ๑.๔.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   (1) การรับจ้างออกแบบ  ก่อสร้าง  ติดตั้ง  และให้ค าปรึกษา  ระบบไฟฟ้า  และการ
บ ารุงรักษา 
   2) การให้บริการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน 
   3) การให้บริการด้านจัดการระบบจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการบ ารุงรักษา 
   (4) การจัดหาสินค้าและบริการเพ่ือสนับสนุนการจัดจ าหน่ายและให้บริการต่อลูกค้า 
 1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๑.๕.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การซื้อไฟฟ้า 
   2) การซื้อโลหะเพ่ือจ้างผลิตสายไฟ  เช่น  Copper  Cathode  ,  Aluminium  Ingot 
  ๑.๕.๒ ธุรกิจเสริม  คือ  การรับจ้างบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า   
การรับจ้างก่อสร้าง  ติดต้ัง  และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวเนื่อง 
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 1.6 บริษัท  พีอีเอ  เอ็นคอม  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ของบริษัท  พีอีเอ  เอ็นคอม  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  
ดังนี้ 
  ๑.๖.๑ ธุรกิจหลัก  คือ  การจัดหาเครื่องจักร  วัสดุ  อุปกรณ์  เชื้อเพลิง  ที่ดินและบริการ   
เพ่ือการลงทุนหรือให้บริการ  ก่อสร้างโรงไฟฟ้า  เดินเครื่องและบ ารุงรักษา  ส าหรับระบบผลิต  ระบบส่งและ
จ าหน่ายไฟฟ้า  ระบบประหยัดพลังงาน  ที่เป็นการด าเนินการเชิงพาณิชย์หรือที่มีการแข่งขัน   
  ๑.๖.๒ ธุรกิจเสริม  คือ  การจัดหาสินค้า  บริการ  ที่ปรึกษา  ผู้ เชี่ยวชาญ  และส านักงาน   
เพ่ือด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
2. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาสื่อสาร  ได้แก่ 
 2.1 บริษัท  อสมท.  จ ากัด  (มหาชน)  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท   
อสมท.  จ ากัด  (มหาชน)  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายการโทรทัศน์และวิทยุ   และการจัดหาเพ่ือการผลิต
รายการโทรทัศน์และวิทยุ  การจัดเก็บรายการโทรทัศน์และวิทยุ  รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   2) การจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ซอฟแวร์  ระบบสื่อสาร  โครงข่ายโทรคมนาคม  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการบริการ  เพ่ือการถ่ายทอดสัญญาณ  การออกอากาศ  รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   3) การจัดหารายงานผู้ชมโทรทัศน์  (TV  Rating)  ผู้ฟังวิทยุ  (Radio  Rating)  และ
การจัดเก็บ  ข้อมูลโฆษณา  (Daily  Commercial  Log) 
   4) การจัดหา  Content  วัสดุ  อุปกรณ์  ซอฟแวร์  ระบบสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการบริการ  เพ่ือให้บริการสื่อดิจิทัล  รวมถึงการบ ารุงรักษา 
   5) การจัดหาสถานที่ตั้งสถานีโทรทัศน์  สถานีวิทยุและศูนย์ข่าว  รวมถึงการก่อสร้าง
และ  ปรับปรุงสถานีโทรทัศน์  สถานีวิทยุและศูนย์ข่าว 
  ๒.๑.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  จ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  ส าหรับจัดกิจกรรม
เพ่ือหารายได้  เช่น  การจัดกิจกรรมงาน  13  ปี  คลื่นความคิด  พลิก  UP  ประเทศไทย  ,  การจัดประกวด  
Miss  Tourism  Queen  Thailand  ,  การจัดคาราวานอาเซียน  เป็นต้น 
   2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
 2.2 บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
  ๒.๒.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก ่ บริษัท  ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น  จ ากัด   
  ๒.๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  และ
บริษัทในเครือท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
   ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    ๑.1) การขนส่งถุงไปรษณีย์ 
    ๑.2) การจัดหาสินค้าเพ่ือจ าหน่าย  เช่น  กล่องบรรจุไปรษณีย์  ซองจดหมาย   
ไปรษณียบัตร 
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    ๑.3) การจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับการให้บริการไปรษณีย์  เช่น  ใบรับฝาก
บริการไปรษณีย์ในประเทศ  ป้ายเลขท่ีไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  (EMS) 
    ๑.4) การขนส่งสินค้า  รวมถึงการจัดหาคลังสินค้า 
   ๒) ธุรกิจเสริม  คือ  การจ้างโรงพิมพ์เพ่ือด าเนินการจัดพิมพ์  พับ  บรรจุซอง  จัดท าจ่าหน้า   
และจัดส่งไปรษณีย์  ตามความประสงค์ของลูกค้า 
 2.3 บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน)  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ทีโอที  
จ ากัด  (มหาชน)  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  ท่อร้อยสาย
สื่อสารโทรคมนาคมใต้ดิน  เสาโทรคมนาคม  สถานีฐาน  สถานีโทรคมนาคม  อาคาร  ถนน  อุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้า  และระบบปรับอากาศ  รวมถึง  การจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษา 
   2) การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  อุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม   
วิทยุคมนาคม  ดาวเทียม  และระบบเทคโนโยลีสารสนเทศ  รวมถึง  การส ารวจ  การออกแบบ  ติดตั้ง  
ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา   
   3) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  บริการ  ICT  Solution,  
Call  Center,  ระบบตรวจสอบคุณภาพการบริการ  ศูนย์บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต  (Internet  Data  Center)  
ธุรกิจดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น  Internet  Security,  CCTV  กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  การจ าหน่ายสินค้า
และบริการ  รวมถึงการจัดหาพื้นที ่ การส ารวจ  การออกแบบ  ติดต้ัง  ปรับปรุง  พัฒนา  และบ ารุงรักษา   
  ๒.๓.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  การบริการที่พัก  ห้องจัดเลี้ยง  
ห้องประชุมสัมมนา  ศูนย์กีฬา  โรงพิมพ์  การรับฝากและจัดส่งสินค้า  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ   
การพัฒนาสถานที่หรือสินทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  รวมถึง  การจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  
ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  ส าหรับการด าเนินการธุรกิจตามธุรกิจหลัก 
ตาม  ๒.๓.๑  และธุรกิจเสริมตาม  1)   
   3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
 2.4 บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จ ากัด  (มหาชน)  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
ของบริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  (มหาชน)  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบของระบบโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  ท่อ
ร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมใต้ดิน  เสาโทรคมนาคม  สถานีฐาน  สถานีโทรคมนาคม  อาคาร  ถนน  อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า  และระบบปรับอากาศ  รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษา 
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   ๒) การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม  ประกอบด้วย  อุปกรณ์และระบบสื่อสารโทคมนาคม   
วิทยุคมนาคม  ดาวเทียม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึง  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง   
และบ ารุงรักษา 
   ๓) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  บริการสื่อสารข้อมูล  
Internet  Gateway  และ  Broadband  บริการ  ICT  Solution,  Call  Center,  ระบบตรวจสอบคุณภาพ
การบริการ  ศูนย์บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต  (Internet  Data  Center)  ธุรกิจดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น  
Internet  Security,  CCTV  กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ  เป็นต้น  
รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษา 
  ๒.๔.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพ่ือให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับโทรคมนาคม  เช่น  บริการที่พัก  ห้องจัดเลี้ยง   
ห้องประชุมสัมมนา  ศูนย์ออกก าลังกายและการกีฬา  การจ าหน่ายสินค้าและบริการ  การพัฒนาสถานที่ 
หรือสินทรัพย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  รวมถึงการจัดหาพ้ืนที่  การส ารวจ  ออกแบบ  ติดตั้ง  ปรับปรุง  และ
บ ารุงรักษา 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  ส าหรับการด าเนินการธุรกิจตามธุรกิจหลักตาม  ๒.๔.๑  
และธุรกิจเสริมตาม  1)   
   3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
3. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาขนส่ง  ได้แก่ 
 3.1 บริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทในเครือท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
  ๓.1.๑ บริษัทในเครือท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  บริษัท  ไทยสมายล์แอร์เวย์  จ ากัด   
  ๓.1.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  
และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
   ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
    ๑.1) การจัดหาอากาศยานและเครื่องยนต์  เครื่องยนต์อะไหล่  อะไหล่อากาศยาน  
อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือติดตรึงกับระบบการท างานของอากาศยาน  ระบบสื่อสารและเครือข่ายบนอากาศยาน  
รวมถึงการบ ารุงรักษา 
    ๑.2) การจัดหาอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ  เพ่ือการบริการผู้โดยสารบนอากาศยาน 
    ๑.3) การจัดหาเครื่องฝึกบินจ าลองและอุปกรณ์การฝึกต่าง  ๆ  รวมถึง 
การบ ารุงรักษา   
    ๑.4) การจัดหาเชื้อเพลิง   
    ๑.5) การจัดหาอุปกรณ์บริการภาคพ้ืน  (Ground  Services  Equipments  &  Aircraft   
Services  Equipments  )  เพ่ือให้บริการเครื่องบินขณะอยู่ในลานจอด  เช่น  รถดันเครื่องบิน  (Aircraft   
Towing  Tractor)  รถท าความเย็น  รถท าไฟอากาศยาน  รถบริการผู้โดยสารในลานจอด  เป็นต้น  รวมถึง 
การบ ารุงรักษา   
    ๑.6) การจัดหาเพ่ืองานบริการภาคพ้ืน  (Ground  Handling  Services)  การ
จัดหาเพ่ือการบริการผู้โดยสารภาคพ้ืน  รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนเช่น  
Boarding  Pass,  Baggage  Tag  เป็นต้น  และการจัดหาเพ่ือการบริการในห้องรับรองพิเศษ   
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    ๑.7) การจัดหาเพ่ือให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์  (Cargo  and  
Mail  Transportation  and  Handling  Services)  ประกอบด้วย  การเก็บรักษาและขนส่ง 
   ๒) ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
    ๒.1) ครัวการบิน  (Catering  Services)  เช่น  การจัดหาวัตถุดิบ  วัสดุอุปกรณ์
และการบริการ  ในการผลิตอาหารส าหรับบริการผู้โดยสารและบุคคลภายนอก  รวมถึงการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 
    ๒.2) การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ   และเครือข่ายสื่อสาร   รวมถึ ง 
การบ ารุงรักษาและการบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจ   
    ๒.3) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย  
รวมถึงการจัดหาสินค้าท่ีระลึก  (THAI  Shop)   
      ๒.4) การจัดหาพ้ืนที่หรือการก่อสร้างอาคารส าหรับการปฏิบัติงาน  รวมถึง 
การบ ารุงรักษา  และ  การจัดหาที่ พักให้กับพนักงานและผู้โดยสาร 
    ๒.5) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจ   
    ๒.6) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจ   
 3.2 บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง   
ของ  บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จ ากัด  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาระบบหรืออุปกรณ์การเดินอากาศและบริการเสริม 
   2) การจัดหาเพื่อให้บริการเช่าระบบหรืออุปกรณ์สื่อสารการบิน 
   3) การจัดหาเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลปฏิบัติการสายการบิน 
   4) การจัดหาเพื่อให้บริการการบินทดสอบ 
   5) การจัดหาเพื่อให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด 
   6) การจัดหาเพื่อให้บริการเช่าสื่อสารดาวเทียม 
4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาสาธารณูปการ  ได้แก่ 
 4.1 บริษัท  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์   จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
ของบริษัท  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การจัดหาระบบไฟฟ้า  ประปา  สาธารณูปโภค  การรักษาความปลอดภัย  และ 
การบริการต่าง ๆ  ตามสัญญาบริการระหว่างบริษัท  ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์  จ ากัด  กับกรมธนารักษ์ 
   ๒) การจัดหาวัตถุดิบ  วัสดุ  อุปกรณ ์ รวมถึงการบ ารุงรักษา  ส าหรับกิจการศูนย์ประชุม
และโรงแรม   
5. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาการเกษตร  ได้แก่ 
 5.1 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้
  ๕.๑.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม  เช่น  น้ านมดิบ  สารเคมี   
น้ ามันเตา  วัสดุปรุงรส  รวมถึง  การบรรจุหีบห่อ 
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   2) การจ้างผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์นม 
   3) การจัดหาคลังสินค้าและห้องเย็นเพ่ือใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม  รวมถึง 
การขนส่งโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
  ๕.๑.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาปัจจัยการผลิตและการเลี้ยงโคนม  เช่น  อาหารสัตว์  น้ าเชื้อพ่อพันธุ์โคนม  
แร่ธาตุ  ยา เวชภัณฑ์สัตว์ 
   2 การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย   
 5.2 การยางแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการยางแห่งประเทศไทย  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  5.2.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การจัดหาโกดังรวมถึงการบ ารุงรักษา   
   2) การจัดหาพันธุ์ยางพารา  เมล็ดยางพารา  ยางพารา  ผลิตภัณฑ์ยางพารา   
ไม้ยางพารา  ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา  พันธุ์ปาล์มน้ ามัน  เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร  วัสดุและสารเคมีทาง
อุตสาหกรรมยาง 
   3) การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการแปรรูปยางพารา   
  5.2.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่   
   1) การจ้างเหมาผลิตพันธุ์ยางพารา  รวบรวมยางพารา  แปรรูปยางพารา  ยกยางพาราและ 
ลงยางพารา  การบ ารุงรักษาสวนยางพารา  รวมถึงการขนส่งยางพารา   
   2) การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ   
   3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย   
 5.3 องค์การคลังสินค้า  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การคลังสินค้า  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  5.3.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่   
   1) การจัดหาโรงสี  คลังเก็บสินค้า  ถังเก็บน้ ามันปาล์ม   
   2) การจัดหาข้าวสาร  พืชผลทางการเกษตร  สินค้าอุปโภคบริโภค  รวมถึงอาหารดิบ   
  5.3.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่   
   1) การจัดหาผู้ตรวจสอบคุณภาพ  (Surveyor) 
   2) การจัดหาผู้ประกอบการขนส่งสินค้า   
6. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่   
 6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้   
  6.1.๑ ธุรกิจหลัก  คือ  การจัดหาไม้แปรรูป  ผลิตภัณฑ์ไม ้ วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้   
7. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ได้แก่ 
 7.1 โรงงานยาสูบ  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของโรงงานยาสูบ   หมายถึง   
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  7.1.๑ ธุรกิจหลัก  คือ  การจัดหาใบยาในประเทศ 
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 7.2 ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส านักงาน 
สลากกินแบ่งรัฐบาล  หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  7.2.๑ ธุรกิจเสริม  ได้แก่  การพิมพ์งานรับจ้างพิมพ์ 
 7.3 องค์การตลาด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การตลาด  หมายถึง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  7.3.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค 
   2) การจัดหาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 7.4 บริษัท  อู่กรุงเทพ  จ ากัด  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  อู่กรุงเทพ  จ ากัด   
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  7.4.๑ ธุรกิจหลัก  คือ  การบ ารุงรักษาเรือ 
8. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาสังคมและเทคโนโลยี  ได้แก่ 
 8.1 องค์การเภสัชกรรม  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การเภสัชกรรม  หมายถึง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  8.1.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การจัดหาวัตถุดิบ  เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป  เพ่ือน ามาใช้ 
ในการผลิตยาชีววัตถุ  เครื่องส าอาง  และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ   
   2) การจัดหาอุปกรณ์การบรรจุ  บรรจุภัณฑ์  รวมถึงฉลากและสิ่งพิมพ์ 
   3) การจัดหายาส าเร็จรูป  เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป  เครื่องมือแพทย์   
เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
9. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  สาขาสถาบันการเงิน  ได้แก่ 
 9.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
  9.1.1 บริษัทในเครือท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 
   1) บริษัท  บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน) 
   2) บริษัท  บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท  จ ากัด 
 9.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัทบริหารสินทรัพย์  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ   
เพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  9.2.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL) 
   2) การจดทะเบียนโอนสิทธิจ านอง  จ าน า  และสิทธิอ่ืนใดในหลักประกันสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  
(NPL)  และการสวมสิทธิทางคดี  รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ  ในหลักประกันสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) 
   3) การประเมินราคาทรัพย์หลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และ 
การประเมินราคาทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) 
   4) การบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  และทรัพย์หลักประกัน 
ของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)  รวมถึงการซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)   
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   5) การด าเนินคดีและบังคับคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  
รวมถึงการด าเนินคดีและบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  ตลอดจนการด าเนินคดีใด ๆ  ที่บริษัท
บริหารสินทรัพย์ถูกฟ้องด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และการบริหารทรัพย์สิน
รอการขาย  (NPA) 
  9.2.๑ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาพื้นที่เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา   
   2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
 9.3 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบรรษัท 
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  9.3.๑ ธุรกิจกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การรับโอนสินเชื่อของสถาบันการเงิน  ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  หรือ
ผู้ประกอบการที่ให้สินเชื่อโดยการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์  ให้เช่าซื้อ  หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง 
   2) การบริหารสินเชื่อ  เช่น  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  การประเมินราคา
ทรัพย์หลักประกัน  การจ้างบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  
รวมถึงการจัดการดูแลรักษาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  และทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  การด าเนินคดี
และบังคับคดีตามกฎหมาย  การจ้างบริหารหรือจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานธุรกรรมสินเชื่อ   เช่น  
งานจัดเก็บข้อมูล  งานพิมพ์และส่งเอกสารสินเชื่อ  งานศูนย์บริการลูกค้า  (Call  Center)  การจ้างบันทึกข้อมูล  
การจ้างบริการจัดเก็บเอกสารสิทธิ  และเอกสารทรัพย์หลักประกัน   
   3) การออกหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์    
เช ่น   การจ ้างที่ปรึกษาทางการเงิน  การจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย  การจ้างผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์    
การจ้างผู้จัดการการจัดจ าหน่าย/ผู้ค้าหลักทรัพย์  การจ้างนายทะเบียนหลักทรัพย์  การจ้างจัดอันดับเครดิต   
การจ้างพิมพ์หนังสือชี้ชวน 
  9.3.๒ ธุรกิจเสริม  คือ  การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและ
การขาย   
 9.4 ธนาคารออมสิน  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารออมสิน  หมายถึง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  9.4.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่   
    ๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  การเก็บรักษา  การรับช าระ  การโอนเงินสด  เช็ค 
และเอกสารส าคัญ   
    ๑.๒) การจ้างเกี่ยวกับการด าเนินงานผลิตภัณฑ์สลากออมสิน  เช่น  การจัดพิมพ์สลาก
    ๑.๓) การจัดหาผลิตภัณฑ์เงินฝากเพ่ือสงเคราะห์ชีวิต   
    ๑.๔) การซื้อ  จ้าง  เช่า  ระบบงานและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการรับฝากเงิน 
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   ๒) การให้สินเชื่อ  ได้แก่  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์   การจ้างติดตามหนี้    
การบริหารทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  การจ้างบริษัทหรือส านักงานทนายความ  การด าเนินธุรกรรมลักษณะสินเชื่อ   
เช่น  บัตรสินเชื่อ  บัตรเครดิต  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจ้างผลิตบัตร  การจ้างรับส่งเอกสาร  การจ้าง
บันทึกข้อมูลรวมถึงการจัดหาระบบงานและการด าเนินการที่เก่ียวข้องอ่ืนในการให้สินเชื่อ 
   ๓) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่
และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจัดหาระบบงานและการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
  9.4.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  9.4.๑  และธุรกิจเสริม 
ตาม  1) 
   (3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.5 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  9.5.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่   
    ๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  การเก็บรักษา  การรับช าระ  การโอน  เงินสด  เช็ค  
และเอกสารส าคัญ   
    ๑.๒) การจัดหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์  เช่น  การซื้อภาพลิขสิทธิ์
เพ่ือพิมพ์ด้านหลังสลาก  การจ้างพิมพ์สลาก 
    ๑.3) การจัดหาเกี่ยวกับของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค  เช่น  การจัดซื้อ
ของรางวัลเพ่ือสมนาคุณลูกค้า  เช่น  การจัดซื้อรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ทองรูปพรรณ  เครื่องใช้ไฟฟ้า 
    ๑.๔) การจัดหาเกี่ยวกับพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ของธนาคาร  เช่น  การจ้างเอกชน
เพ่ือขายพันธบัตร  การจ้างพิมพ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
    ๑.5) การจัดหาระบบงานและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ในการรับฝากเงิน  เช่น  
การซื้อระบบ  การจ้างบ ารุงรักษาและพัฒนา  การบริหารจัดการข้อมูล  การเช่าวงจรสื่อสารและการเช่า 
ใช้บริการเครือข่ายหรือสัญญาณ  การเช่าบริการ  Cloud  Service  การเช่าบริการเครือข่ายสื่อสาร  GPRS   
   ๒) การให้สินเชื่อ  ได้แก่  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์   การจ้างติดตามหนี้    
การจ้างบริหารทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  การจ้างบริษัททนายความ  การจ้างบริหารจัดการข้อมูล   
การด าเนินธุรกรรมลักษณะสินเชื่อ  เช่น  บัตรสินเชื่อ  บัตรเครดิต  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจ้างพัฒนาระบบงาน  
การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  การจ้างใช้บริการระบบตรวจสอบข้อมูลลูกค้า  การเช่าวงจรสื่อสัญญาณและการเช่า
ใช้บริการเครือข่ายหรือสัญญาณวงจรสื่อความเร็วสูง   การเช่าบริการ  Cloud  Service  การเช่าบริการ
เครือข่ายสื่อสาร  GPRS  และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการให้สินเชื่อ 
   3) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่
และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจัดหาระบบงานและการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
 

/9.5.๒ . . . 



๑๓ 

  9.5.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาบริการด้านธุรกิจธนาคาร  ได้แก่  การจ้างพิมพ์  และ  Encode  cheque   
การซื้อบริการ  Gateway  ข้อมูลหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
   2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   3) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  9.5.๑  และ 
ธุรกิจเสริมตาม  1) 
   4) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๙.๖.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่   
    ๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  เติมเงินเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ   การเก็บรักษา   
การรับช าระ  การโอนเงินสด  เช็ค  และเอกสารส าคัญ 
    ๑.2) การด าเนินงานรับฝากเงินเพื่อเคหะสงเคราะห์ของธนาคาร 
    ๑.๓) การจัดหาระบบงานที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน  การออกตราสาร 
ทางการเงิน  เช่น  การเช่าวงจรสื่อสารและบริการสื่อสารข้อมูลระบบทางการเงิน   และการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องอ่ืนในการรับฝากเงิน  การระดมเงินทุน 
    ๑.๔) การจัดหาเกี่ยวกับพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ของธนาคาร  เช่น  การจ้างเอกชน
เพ่ือขายพันธบัตร 
   ๒) การให้สินเชื่อ  ได้แก่  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์  การจ้างติดตามหนี้  การบริหาร
ทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  (NPL)  การจ้างส ารวจและดูแลทรัพย์สิน  การจ้างบริษัท  
ส านักงานทนายความ  การจ้างบริษัทจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  การจัดหาอุปกรณ์  และระบบการเป็นตัวแทน 
รับช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค  ตัวแทนเรียกเก็บและรับช าระหนี้ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ตัวแทนของการเคหะแห่งชาติ  
การจัดหาในการด าเนินธุรกรรมในการให้สินเชื่อ  เช่น  บัตรสินเชื่อ  บัตรเครดิต  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึง
การจ้างพัฒนาระบบงานและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ในการให้สินเชื่อ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างระบบ
บริการทางการเงิน  หรือระบบสนับสนุนการให้สินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่ 
และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจัดหาระบบงานและการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ  รวมถึงการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
  ๙.๖.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๙.๖.๑  และธุรกิจเสริม
ตาม  1) 
   3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
 

/๙.๗.๑ . . . 



๑๔ 

  ๙.๗.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่   
    ๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  การเก็บรักษา  การรับช าระ  การโอน  เงินสด  เช็ค   
และเอกสารส าคัญ   
    ๑.๒) การด าเนินงานรับฝากเงินเพื่อเคหะสงเคราะห์ของธนาคาร 
    ๑.๓) การจัดหาระบบงาน  เช่น  การเช่าวงจรสื่อสารและบริการสื่อสารข้อมูล
ระบบทางการเงิน  และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ในการรับฝากเงิน 
   ๒) การให้สินเชื่อ  ได้แก่  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์   การจ้างติดตามหนี้    
การจ้างบริหารสินทรัพย์รอการขาย  (NPA)  การจ้างบริษัทหรือส านักงานทนายความ  การด าเนินธุรกรรม
ลักษณะสินเชื่อ  เช่น  บัตรสินเชื่อ  บัตรเครดิต  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการจ้างพัฒนาระบบงานและ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ในการให้สินเชื่อ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างระบบบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
   3) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่  การจัดหา
พ้ืนที่และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  การจัดหาระบบงานและการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ  การปรับปรุงและการบ ารุงรักษา  รวมถึงการจัดหาที่ดิน 
เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
  ๙.๗.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๙.๗.๑  และธุรกิจเสริม
ตาม  1) 
   3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.8 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๙.๘.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   1) การให้สินเชื่อ  การให้บริการประกันการส่งออก  การให้บริการประกันการลงทุน   
การบริหารเงินและการให้บริการด้านธุรกิจธนาคาร  ได้แก่  การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างผู้เชี่ยวชาญช านาญพิเศษ  
การด าเนินคด ี การจ้างปรับโครงสร้างหนี้  การจ้างติดตามหนี้  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
รอการขาย  (NPA)  การบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  การซื้อข้อมูล  การจ้างเก็บรักษาข้อมูล  
การจ้างส ารวจความพึงพอใจ  การจัดท าเอกสารส าคัญทางการเงิน  การจ้างรับส่งเอกสาร  รวมถึงการด าเนินการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
   2) การขยายช่องทางการให้บริการ  ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่  อาคาร  สถานที่  รวมถึง 
การด าเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   3) การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การบ ารุงรักษาและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อ  การรับประกันการส่งออก  การรับประกัน
การลงทุน  การให้บริการด้านธุรกิจของธนาคาร  การบริหารเงิน  ได้แก่  การพัฒนาระบบงาน  การเช่าใช้ระบบงาน  
การเช่าใช้อุปกรณ์  การซื้อลิขสิทธิ์/สิทธิ์  การเช่าวงจรสื่อสาร  การเช่าใช้บริการเครือข่ายหรือสัญญาณวงจร 
 
 

/สื่อความเร็วสูง . . . 



๑๕ 

สื่อความเร็วสูง  การเช่าบริการ  Cloud  Service  การซื้อบริการเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูล  เช่น  เชื่อมข้อมูล  e-guarantee  
กับกรมศุลกากร/เชื่อมต่อข้อมูล  AMLO  กับ  ปปง./เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมบังคับคดี  รวมถึงการด าเนินการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
  ๙.๘.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๙.๘.๑  และธุรกิจเสริม
ตาม  1) 
   3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.๙ บริษัท  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
  ๙.๙.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ 
   ๑) บริษัท  กรุงไทยกฎหมาย  จ ากัด 
   ๒) บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุน  กรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) 
   ๓) บริษัท  กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส  จ ากัด 
   ๔) บริษัท  รักษาความปลอดภัย  กรุงไทยธุรกิจบริการ  จ ากัด 
   ๕) บริษัท  กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง  จ ากัด 
  ๙.๙.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  
(มหาชน)  และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
   ๑) ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
      ๑.๑) การรับฝากเงิน  ได้แก่ 
       ๑.๑.๑) การจ้างขน  นับ  คัด  การเก็บรักษา  การรับช าระ  การโอน  เงินสด  
เช็ค  และเอกสารส าคัญ   
     ๑.๑.๒) การจัดหาระบบงาน  เช่น  การเช่าวงจรสื่อสารและบริการสื่อสาร
ข้อมูลระบบทางการเงิน   
     ๑.๑.3) การจัดหาอื่นที่เก่ียวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินฝาก   
    ๑.๒) ธุรกิจการให้สินเชื่อ  ประกอบด้วย  การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์    
การจ้างติดตามหนี้  การจัดหาเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์รอการขาย  (NPA)  การจ้างบริษัทหรือส านักงาน 
ทนายความ  และการจัดหาอ่ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้สินเชื่อ 
    ๑.๓) การบริหารจัดการช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์    
ได้แก่  การจัดหาพ้ืนที่และอาคารสถานที่  การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  การจัดหาระบบงานและ 
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องอ่ืนในการขยายช่องทางการให้บริการ   การปรับปรุงและการบ ารุงรักษา  รวมถึง 
การจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของส านักงานสาขา 
    ๑.4) การจัดหาเพ่ือบริหารจัดการและสนับสนุนธุรกิจบริการทางการเงิน  
บริการเสริม  หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  เช่น  การผลิตบัตร   
    ๑.5) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ  ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคาร  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสื่อสาร  ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์  รวมถึงการบ ารุงรักษา 
 
 

/๒) . . . 



๑๖ 

   ๒) ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
      ๒.1) การจัดหาเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
    ๒.2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๑)  และ
ธุรกิจเสริมตาม  ๒.1) 
   3)  การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
 9.๑๐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับ
การพาณิชย์โดยตรงของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   หมายถึง   
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือประกอบธุรกิจ  ดังนี้ 
  ๙.๑๐.๑ ธุรกิจหลัก  ได้แก่ 
   ๑) การให้สินเชื่อและร่วมลงทุน  ได้แก ่ การจ้างผู้ให้บริการบริหารหนี้  ที่ปรึกษากฎหมาย
หรือส านักงานทนายความ  เพ่ือด าเนินการติดตามหนี้  การปรับโครงสร้างหนี้  ด าเนินกระบวนการทางกฎหมาย  
สืบทรัพย์  การบังคับคดี  ยึดทรัพย์  การรักษาทรัพย์  การขายทรัพย์ช าระหนี้  ประมูลขายสิทธิเรียกร้อง 
ที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน  ผู้ให้บริการด้านข้อมูลสินเชื่อ  ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กองทุนและการร่วมลงทุน 
   ๒) การบริการประเมินทรัพย์สินหลักประกันของธนาคาร  และทบทวนราคาประเมิน
ทรัพย์สินหลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ประเมินราคาและทบทวนทรัพย์สินของธนาคาร
ที่ได้มาจากการช าระหนี้  หรือจากการประกันสินเชื่อ  ประเมินราคาและทบทวนราคาสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้สินเชื่อของธนาคาร 
   ๓) การบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินรอการขาย  (NPA) 
   ๔) การจัดหาสถานที่ตั้งส านักงานสาขา 
   ๕) การจัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์  รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูล   
การได้มาซึ่งการใช้สิทธิในระบบและโปรแกรม  การเช่าวงจรสัญญาณเครือข่ายสื่อสาร  การบริการ  Cloud  
Computing  การเช่าใช้บริการระบบเครือข่าย  รวมถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการโอนเงิน  หรือ  ช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  (e-payment)  การจัดหาที่เกี่ยวกับบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน  
สินเชื่อ  การพัฒนาผู้ประกอบการ   
   6) การจ้างบริการหรือจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  ได้แก่  การจัดจ้าง
ผู้รับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์  (Underwriter)  การจัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
  ๙.๑๐.๒ ธุรกิจเสริม  ได้แก่ 
   1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กิจกรรมทางการตลาดและการขาย 
   2) การจ้างบริการ  จ้างเหมาบริการ  เพ่ือการด าเนินธุรกิจหลักตาม  ๙.๑๐.๑  และ 
ธุรกิจเสริมตาม  1) 
   3) การจ้างที่ปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการด าเนินธุรกิจ 
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