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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ กี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย์ โ ดยตรง” หมายความว่ า การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเพื่ อ
การดําเนิ นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการผลิต จํ าหน่าย หรือให้บ ริการเพื่ อแสวงหารายได้ หรือเป็ น
การดําเนินกิจกรรมที่ต้องมีการแข่งขันกับภาคเอกชน ประกอบด้วย
(1) ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจหรือกิจการที่เป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
ตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
(2) ธุ ร กิ จ เสริ ม ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ หรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก อั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่
การดําเนินการให้กับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 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
ที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ 3
ข้อ 6 การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ 5 รัฐวิสาหกิจนั้น
ต้องดําเนินการออกกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง และข้อ 8 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง รัฐวิสาหกิจต้องส่งร่างกฎหรือระเบียบดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบาย
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้มีอํานาจในการออกกฎหรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ประกาศใช้บังคับต่อไป
และให้ส่งกฎหรือระเบียบที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย
ข้อ 7 กรณีที่กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจตามข้อ 5 ได้กําหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการใดต้องมีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการดํ า เนิ น งาน หรื อ กํ า หนดให้ เ ผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ การดําเนินการทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ให้รัฐวิสาหกิจเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางด้ ว ย เว้ น แต่ ไม่ อ าจดํ า เนิ น การได้ แ ละได้ รั บ อนุ มั ติ ย กเว้ น ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเป็นรายกรณี
ข้อ 8 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ 5 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
อาจคัดเลือกโครงการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้
ข้อ 9 ให้หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรือ
งานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามข้อ 5 และให้คณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการ
สอบทานและกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรืองานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงดังกล่าวหรือ
ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีมาตรการหรือระบบกํากับและตรวจสอบดูแลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการหรืองานที่เกี่ยวกับ
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
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

บัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
---------------------------------ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทเี่ กี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (1)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาพลังงาน ได้แก่
1.1 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
๑.๑.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
๑) บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
๒) บริษัท ปตท. จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
๓) บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
๔) บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จากัด
๕) บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด
๖) บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จากัด
๗) บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จากัด
๘) บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จากัด
๙) บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
๑๐) บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
๑๑) บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด
๑๒) บริษัท ปตท.สผ.จี7 จากัด
๑๓) บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด
๑๔) บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
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 จากัด
26) Andaman Transportation Limited
27) Sinphuhorm Holdings Limited
28) บริษัท อมตะ จัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
29) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
30) บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จากัด
31) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จากัด
32) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้าเย็น จากัด
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 จากัด
51) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
๑.๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑) ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑.๑) การสารวจและการผลิตปิโตรเลียม ประกอบด้วย การออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการสารวจ การผลิต และการขนส่งปิโตรเลียม การก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์การผลิต การเจาะหลุมผลิต
รวมถึงการบารุงรักษาหลุมผลิตและอุปกรณ์การผลิต

/๑.๒) . . .
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๑.2) การจัดหาปิโ ตรเลี ยม น้ามันเชื้อเพลิ ง ปิโ ตรเคมี เคมีภัณฑ์ ถ่านหิ น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต ปิ โ ตรเคมี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ จ ากปิโตรเลี ยม ผลิ ตภัณฑ์พลั งงานทดแทน
ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การอื่ น ๆ รวมถึ ง การจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารและจ าหน่ า ย
การให้บริการ รับ ทดสอบ เก็บ ผลิต ผสม บรรจุหีบห่อ จ่าย ขนส่ง รวมถึงการบารุงรักษา ทั้งนี้ คาว่า
“ปิ โ ตรเลี ย ม” ให้ ห มายความตามกฎหมายว่าด้ว ยปิโ ตรเลี ยม และ “น้ามันเชื้อเพลิ ง ” ให้ ห มายความ
ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ามันเชื้อเพลิง
๑.3) กิจการก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย โรงแยกก๊าซธรรมชาติ การเก็บรักษา
และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ การขนส่งก๊าซธรรมชาติ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการให้บริการสนับสนุนการจาหน่ายที่เกี่ยวข้อง (Solutions
Provider)
๑.4) สถานีบริการ ได้แก่ สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการก๊าซ NGV
และ LPG รวมถึงการจัดหาบริการ สินค้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในสถานีบริการ
๒) ธุรกิจเสริม ได้แก่
๒.1) การจาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ สิทธิทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
หรือบริการอื่นๆ แก่คู่ค้า ผู้ได้รับสิทธิ ลูกค้า และผู้บริโภค รวมถึง การจัดหาที่ดินหรือพื้นที่ งานบริการ
สิทธิทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและ
จาหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าว
๒.2) การผลิ ต จัดส่ ง จัดจาหน่าย และบริการจัดการสาธารณูปโภค เช่น
ระบบไฟฟ้า ประปา พลังงานหมุนเวียนไอน้า น้าเย็น ขยะ ตลอดถึงพลังงานที่มีการประดิษฐ์คิดค้นหรือ
พัฒนาขึ้นใหม่ (อาทิ การผลิตแบตเตอรี่ สถานี หรืออุปกรณ์สาหรับชาร์จยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น)
๒.3) การจัดหาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือแสวงหา
ประโยชน์ จ ากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เช่ น โครงการระเบีย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวัน ออก (Eastern Economic
Corridor)
๒.4) การให้บริการสนับสนุน รวมถึง การให้คาปรึกษาแนะนาและฝึ กอบรม
เช่น งานด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย ระบบเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ แก่บริษัทในกลุ่ม
๒.5) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ และการขยาย
ธุรกิจ หรือศึกษาธุรกิจเพิ่มเติม
๒.6) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
1.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑.๒.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า เขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจาหน่าย
ไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตและส่งไฟฟ้า
๒) การจัดหาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินเครื่องและบารุงรักษา
๓) การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า
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4) การทาเหมืองถ่านหิน
5) การซื้อไฟฟ้า
6) การซื้อโลหะเพื่อจ้างผลิตสายไฟ เช่น Copper Cathode , Aluminium Ingot
๑.๒.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปลสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และระบบท่อส่งก๊าซ
2) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประกอบธุรกิจ
1.3 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑.๓.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า เขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจาหน่าย
ไฟฟ้า รวมถึงการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า เขื่อนเพื่อการผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบ
จาหน่ายไฟฟ้า
2) การจัดหาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินเครื่องและบารุงรักษา
3) การก่อสร้างและออกแบบคลังจัดเก็บเชื้อเพลิง และระบบจาหน่ายเชื้อเพลิง
๑.๓.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
2) การจัดหาสานักงาน รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อดาเนินธุรกิจ
1.4 การไฟฟ้านครหลวง การจั ดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการไฟฟ้านครหลวง
หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑.๔.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การซื้อไฟฟ้า
2) การซื้อโลหะเพื่อจ้างผลิตสายไฟ เช่น Copper Cathode , Aluminium Ingot
๑.๔.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
(1) การรับจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และให้คาปรึกษา ระบบไฟฟ้า และการ
บารุงรักษา
2) การให้บริการจัดการพลังงานหรือพลังงานทดแทน
3) การให้บริการด้านจัดการระบบจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการบารุงรักษา
(4) การจัดหาสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนการจัดจาหน่ายและให้บริการต่อลูกค้า
1.5 การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค การจั ดซื้ อจั ดจ้ างที่ เกี่ ยวกั บการพาณิ ชย์ โดยตรงของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑.๕.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การซื้อไฟฟ้า
2) การซื้อโลหะเพื่อจ้างผลิตสายไฟ เช่น Copper Cathode , Aluminium Ingot
๑.๕.๒ ธุรกิจเสริม คือ การรับจ้างบารุงรักษาโรงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านระบบไฟฟ้า
การรับจ้างก่อสร้าง ติดตัง้ และบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
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1.6 บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ
ดังนี้
๑.๖.๑ ธุร กิจ หลั ก คือ การจัดหาเครื่องจักร วัส ดุ อุปกรณ์ เชื้อเพลิ ง ที่ดินและบริการ
เพื่อการลงทุนหรือให้บริการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า เดินเครื่องและบารุงรักษา สาหรับระบบผลิต ระบบส่งและ
จาหน่ายไฟฟ้า ระบบประหยัดพลังงาน ที่เป็นการดาเนินการเชิงพาณิชย์หรือที่มีการแข่งขัน
๑.๖.๒ ธุ ร กิ จ เสริ ม คื อ การจั ดหาสิ นค้ า บริ การ ที่ ปรึ กษา ผู้ เชี่ ยวชาญ และส านั กงาน
เพื่อดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาสื่อสาร ได้แก่
2.1 บริ ษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท
อสมท. จากัด (มหาชน) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๒.๑.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายการโทรทัศน์และวิทยุ และการจัดหาเพื่อการผลิต
รายการโทรทัศน์และวิทยุ การจัดเก็บรายการโทรทัศน์และวิทยุ รวมถึงการบารุงรักษา
2) การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ระบบสื่อสาร โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริการ เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณ การออกอากาศ รวมถึงการบารุงรักษา
3) การจัดหารายงานผู้ชมโทรทัศน์ (TV Rating) ผู้ฟังวิทยุ (Radio Rating) และ
การจัดเก็บ ข้อมูลโฆษณา (Daily Commercial Log)
4) การจัดหา Content วัสดุ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ระบบสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริการ เพื่อให้บริการสื่อดิจิทัล รวมถึงการบารุงรักษา
5) การจัดหาสถานที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุและศูนย์ข่าว รวมถึงการก่อสร้าง
และ ปรับปรุงสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุและศูนย์ข่าว
๒.๑.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ จ้างบริการ จ้างเหมาบริการ สาหรับจัดกิจกรรม
เพื่อหารายได้ เช่น การจัดกิจกรรมงาน 13 ปี คลื่นความคิด พลิก UP ประเทศไทย , การจัดประกวด
Miss Tourism Queen Thailand , การจัดคาราวานอาเซียน เป็นต้น
2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
2.2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
๒.๒.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จากัด
๒.๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และ
บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑) ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑.1) การขนส่งถุงไปรษณีย์
๑.2) การจัดหาสินค้าเพื่อจาหน่าย เช่น กล่องบรรจุไปรษณีย์ ซองจดหมาย
ไปรษณียบัตร
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๑.3) การจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับการให้บริการไปรษณีย์ เช่น ใบรับฝาก
บริการไปรษณีย์ในประเทศ ป้ายเลขที่ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
๑.4) การขนส่งสินค้า รวมถึงการจัดหาคลังสินค้า
๒) ธุรกิจเสริม คือ การจ้างโรงพิมพ์เพื่อดาเนินการจัดพิมพ์ พับ บรรจุซอง จัดทาจ่าหน้า
และจัดส่งไปรษณีย์ ตามความประสงค์ของลูกค้า
2.3 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๒.๓.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคม ประกอบด้วย ท่อร้อยสาย
สื่อสารโทรคมนาคมใต้ดิน เสาโทรคมนาคม สถานีฐาน สถานีโทรคมนาคม อาคาร ถนน อุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้า และระบบปรั บ อากาศ รวมถึง การจัดหาพื้นที่ การส ารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ
บารุงรักษา
2) การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม ประกอบด้วย อุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
วิทยุ คมนาคม ดาวเทีย ม และระบบเทคโนโยลี ส ารสนเทศ รวมถึง การส ารวจ การออกแบบ ติดตั้ง
ปรับปรุง และบารุงรักษา
3) การจั ดหาเพื่อให้ บริการที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม เช่น บริการ ICT Solution,
Call Center, ระบบตรวจสอบคุณภาพการบริการ ศูนย์บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center)
ธุรกิจดิจิทัลและแอพพลิเคชั่น Internet Security, CCTV กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ การจาหน่ายสินค้า
และบริการ รวมถึงการจัดหาพื้นที่ การสารวจ การออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุง พัฒนา และบารุงรักษา
๒.๓.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาเพื่อให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับโทรคมนาคม เช่น การบริการที่พัก ห้องจัดเลี้ยง
ห้ อ งประชุ ม สั ม มนา ศู น ย์ กี ฬ า โรงพิ ม พ์ การรั บ ฝากและจั ด ส่ ง สิ น ค้ า การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก าร
การพัฒนาสถานที่หรือสิน ทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึง การจัดหาพื้นที่ การสารวจ ออกแบบ ติดตั้ง
ปรับปรุง และบารุงรักษา
2) การจ้ างบริ การ จ้างเหมาบริการ ส าหรับการดาเนินการธุรกิจตามธุรกิ จ หลั ก
ตาม ๒.๓.๑ และธุรกิจเสริมตาม 1)
3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
2.4 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม (มหาชน) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๒.๔.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบของระบบโทรคมนาคม ประกอบด้วย ท่อ
ร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมใต้ดิน เสาโทรคมนาคม สถานีฐาน สถานีโทรคมนาคม อาคาร ถนน อุปกรณ์
ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ รวมถึงการจัดหาพื้นที่ การสารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ
บารุงรักษา
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๒) การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม ประกอบด้วย อุปกรณ์และระบบสื่อสารโทคมนาคม
วิทยุคมนาคม ดาวเทียม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง การสารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และบารุงรักษา
๓) การจั ด หาเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ โทรคมนาคม เช่ น บริ ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล
Internet Gateway และ Broadband บริการ ICT Solution, Call Center, ระบบตรวจสอบคุณภาพ
การบริ ก าร ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Data Center) ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล และแอพพลิ เ คชั่ น
Internet Security, CCTV กิจ การกระจายเสี ยงและโทรทั ศน์ การจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ เป็นต้ น
รวมถึงการจัดหาพื้นที่ การสารวจ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุง และบารุงรักษา
๒.๔.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาเพื่อให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับโทรคมนาคม เช่น บริการที่พัก ห้องจัดเลี้ยง
ห้องประชุมสัมมนา ศูนย์ออกกาลังกายและการกีฬา การจาหน่ายสินค้าและบริการ การพัฒนาสถานที่
หรือสินทรัพย์เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม รวมถึงการจัดหาพื้นที่ การสารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ
บารุงรักษา
2) การจ้างบริการ จ้างเหมาบริการ สาหรับการดาเนินการธุรกิจตามธุรกิจหลักตาม ๒.๔.๑
และธุรกิจเสริมตาม 1)
3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาขนส่ง ได้แก่
3.1 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
๓.1.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
๓.1.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑) ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑.1) การจัดหาอากาศยานและเครื่องยนต์ เครื่องยนต์อะไหล่ อะไหล่อากาศยาน
อุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือติดตรึงกับระบบการทางานของอากาศยาน ระบบสื่อสารและเครือข่ายบนอากาศยาน
รวมถึงการบารุงรักษา
๑.2) การจัดหาอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ เพื่อการบริการผู้โดยสารบนอากาศยาน
๑.3) การจั ด หาเครื่ อ งฝึ ก บิ น จ าลองและอุ ป กรณ์ ก ารฝึ ก ต่ า ง ๆ รวมถึ ง
การบารุงรักษา
๑.4) การจัดหาเชื้อเพลิง
๑.5) การจัดหาอุปกรณ์บริการภาคพื้น (Ground Services Equipments & Aircraft
Services Equipments ) เพื่อให้ บ ริ การเครื่องบินขณะอยู่ในลานจอด เช่น รถดันเครื่องบิน (Aircraft
Towing Tractor) รถทาความเย็น รถทาไฟอากาศยาน รถบริการผู้โดยสารในลานจอด เป็นต้น รวมถึง
การบารุงรักษา
๑.6) การจัดหาเพื่องานบริการภาคพื้น (Ground Handling Services) การ
จัดหาเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้นเช่น
Boarding Pass, Baggage Tag เป็นต้น และการจัดหาเพื่อการบริการในห้องรับรองพิเศษ
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๑.7) การจัดหาเพื่อให้ บริการขนส่ ง สิ นค้า และไปรษณียภั ณฑ์ (Cargo and
Mail Transportation and Handling Services) ประกอบด้วย การเก็บรักษาและขนส่ง
๒) ธุรกิจเสริม ได้แก่
๒.1) ครัวการบิน (Catering Services) เช่น การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์
และการบริการ ในการผลิตอาหารสาหรับบริการผู้โดยสารและบุคคลภายนอก รวมถึงการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
๒.2) การจั ด หาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเครื อ ข่ า ยสื่ อ สาร รวมถึ ง
การบารุงรักษาและการบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจ
๒.3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
รวมถึงการจัดหาสินค้าที่ระลึก (THAI Shop)
๒.4) การจัดหาพื้นที่ห รือการก่ อสร้างอาคารส าหรับ การปฏิบั ติงาน รวมถึ ง
การบารุงรักษา และ การจัดหาที่ พักให้กับพนักงานและผู้โดยสาร
๒.5) การจ้างบริการ จ้างเหมาบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจ
๒.6) การจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการดาเนินธุรกิจ
3.2 บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย จ ากั ด การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๓.๒.๑ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาระบบหรืออุปกรณ์การเดินอากาศและบริการเสริม
2) การจัดหาเพื่อให้บริการเช่าระบบหรืออุปกรณ์สื่อสารการบิน
3) การจัดหาเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลปฏิบัติการสายการบิน
4) การจัดหาเพื่อให้บริการการบินทดสอบ
5) การจัดหาเพื่อให้บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด
6) การจัดหาเพื่อให้บริการเช่าสื่อสารดาวเทียม
4. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาสาธารณูปการ ได้แก่
4.1 บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จ ากั ด การจั ดซื้ อจั ดจ้ างที่ เกี่ ยวกั บการพาณิ ชย์ โดยตรง
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๔.๑.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑) การจั ดหาระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และ
การบริการต่าง ๆ ตามสัญญาบริการระหว่างบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด กับกรมธนารักษ์
๒) การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการบารุงรักษา สาหรับกิจการศูนย์ประชุม
และโรงแรม
5. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาการเกษตร ได้แก่
5.1 องค์การส่ งเสริ มกิจ การโคนมแห่ งประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๕.๑.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม เช่น น้านมดิบ สารเคมี
น้ามันเตา วัสดุปรุงรส รวมถึง การบรรจุหีบห่อ
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2) การจ้างผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์นม
3) การจั ดหาคลั งสิ นค้าและห้ องเย็นเพื่อใช้ในการเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์นม รวมถึง
การขนส่งโคนมและผลิตภัณฑ์นม
๕.๑.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาปัจจัยการผลิตและการเลี้ยงโคนม เช่น อาหารสัตว์ น้าเชื้อพ่อพันธุ์โคนม
แร่ธาตุ ยา เวชภัณฑ์สัตว์
2 การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
5.2 การยางแห่งประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของการยางแห่งประเทศไทย
หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.2.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑) การจัดหาโกดังรวมถึงการบารุงรักษา
2) การจั ด หาพั น ธุ์ ย างพารา เมล็ ด ยางพารา ยางพารา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพารา
ไม้ย างพารา ผลิ ตภัณฑ์ไม้ย างพารา พันธุ์ปาล์ มน้ามัน เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร วัส ดุและสารเคมีทาง
อุตสาหกรรมยาง
3) การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการแปรรูปยางพารา
5.2.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจ้างเหมาผลิตพันธุ์ยางพารา รวบรวมยางพารา แปรรูปยางพารา ยกยางพาราและ
ลงยางพารา การบารุงรักษาสวนยางพารา รวมถึงการขนส่งยางพารา
2) การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ
3) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
5.3 องค์ ก ารคลั ง สิ น ค้ า การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ กี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย์ โ ดยตรงขององค์ ก ารคลั ง สิ น ค้ า
หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
5.3.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การจัดหาโรงสี คลังเก็บสินค้า ถังเก็บน้ามันปาล์ม
2) การจัดหาข้าวสาร พืชผลทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอาหารดิบ
5.3.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาผู้ตรวจสอบคุณภาพ (Surveyor)
2) การจัดหาผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
6. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
6.1.๑ ธุรกิจหลัก คือ การจัดหาไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
7. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ได้แก่
7.1 โรงงานยาสู บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ เ กี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย์ โ ดยตรงของโรงงานยาสู บ หมายถึ ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
7.1.๑ ธุรกิจหลัก คือ การจัดหาใบยาในประเทศ
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7.2 สานักงานสลากกิน แบ่ งรัฐบาล การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิช ย์โดยตรงของส านั กงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
7.2.๑ ธุรกิจเสริม ได้แก่ การพิมพ์งานรับจ้างพิมพ์
7.3 องค์การตลาด การจั ดซื้อจั ดจ้างที่เ กี่ยวกั บการพาณิช ย์โ ดยตรงขององค์ก ารตลาด หมายถึ ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
7.3.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค
2) การจัดหาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.4 บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัท อู่กรุงเทพ จากัด
หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
7.4.๑ ธุรกิจหลัก คือ การบารุงรักษาเรือ
8. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาสังคมและเทคโนโลยี ได้แก่
8.1 องค์การเภสัชกรรม การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงขององค์การเภสัชกรรม หมายถึง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
8.1.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การจัดหาวัตถุดิบ เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เพื่อนามาใช้
ในการผลิตยาชีววัตถุ เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2) การจัดหาอุปกรณ์การบรรจุ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงฉลากและสิ่งพิมพ์
3) การจัดหายาสาเร็จรูป เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูป เครื่องมือแพทย์
เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
9. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง สาขาสถาบันการเงิน ได้แก่
9.1 บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
9.1.1 บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
1) บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
2) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด
9.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัทบริหารสินทรัพย์ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
9.2.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)
2) การจดทะเบียนโอนสิทธิจานอง จานา และสิทธิอื่นใดในหลักประกันสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
(NPL) และการสวมสิทธิทางคดี รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ ในหลักประกันสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
3) การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ ห ลั ก ประกั น ของสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) และ
การประเมินราคาทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
4) การบริ หารจั ดการดูแลรักษาทรัพย์สิ นรอการขาย (NPA) และทรัพย์หลั กประกั น
ของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) รวมถึงการซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
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5) การดาเนินคดีและบังคับคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)
รวมถึงการดาเนินคดีและบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ตลอดจนการดาเนินคดีใด ๆ ที่บริษัท
บริหารสินทรัพย์ถูกฟ้องดาเนินคดีอันเนื่องมาจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และการบริหารทรัพย์สิน
รอการขาย (NPA)
9.2.๑ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสานักงานสาขา
2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
9.3 บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่ อที่ อยู่ อาศัย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ ยวกั บการพาณิ ชย์โดยตรงของบรรษั ท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
9.3.๑ ธุรกิจกิจหลัก ได้แก่
1) การรั บ โอนสิ นเชื่อของสถาบันการเงิน ผู้ ประกอบธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ หรือ
ผู้ประกอบการที่ให้สินเชื่อโดยการรับจานองอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง
2) การบริหารสินเชื่อ เช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การประเมินราคา
ทรัพย์หลักประกัน การจ้างบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
รวมถึงการจัดการดูแลรักษาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) การดาเนินคดี
และบัง คับ คดีตามกฎหมาย การจ้างบริห ารหรือ จ้างเหมาบริการเพื่อสนับ สนุนงานธุรกรรมสิน เชื่อ เช่น
งานจัดเก็บข้อมูล งานพิมพ์และส่งเอกสารสินเชื่อ งานศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) การจ้างบันทึกข้อมูล
การจ้างบริการจัดเก็บเอกสารสิทธิ และเอกสารทรัพย์หลักประกัน
3) การออกหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และกฎหมายว่า ด้ว ยนิต ิบ ุค คลเฉพาะกิจ เพื ่อ การแปลงสิน ทรัพ ย์เ ป็น หลัก ทรัพ ย์
เช่น การจ้า งที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมาย การจ้ า งผู้ แ ทนผู้ ถื อ หลั ก ทรั พ ย์
การจ้างผู้จัดการการจัดจาหน่าย/ผู้ค้าหลักทรัพย์ การจ้างนายทะเบียนหลักทรัพย์ การจ้างจัดอันดับเครดิต
การจ้างพิมพ์หนังสือชี้ชวน
9.3.๒ ธุรกิจเสริม คือ การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและ
การขาย
9.4 ธนาคารออมสิน การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารออมสิน หมายถึง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
9.4.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑) การรับฝากเงิน ได้แก่
๑.๑) การจ้างขน นับ คัด การเก็บรักษา การรับช าระ การโอนเงินสด เช็ค
และเอกสารสาคัญ
๑.๒) การจ้างเกี่ยวกับการดาเนินงานผลิตภัณฑ์สลากออมสิน เช่น การจัดพิมพ์สลาก
๑.๓) การจัดหาผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต
๑.๔) การซื้อ จ้าง เช่า ระบบงานและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นในการรับฝากเงิน
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๒) การให้ สิ น เชื่ อ ได้ แ ก่ การจ้ า งประเมิ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ การจ้ า งติ ด ตามหนี้
การบริหารทรัพย์สินรอการขาย (NPA) การจ้างบริษัทหรือสานักงานทนายความ การดาเนินธุรกรรมลักษณะสินเชื่อ
เช่น บัตรสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจ้างผลิตบัตร การจ้างรับส่งเอกสาร การจ้าง
บันทึกข้อมูลรวมถึงการจัดหาระบบงานและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นในการให้สินเชื่อ
๓) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพื้นที่
และอาคารสถานที่ การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดหาระบบงานและการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องอื่นในการขยายช่องทางการให้บริการ รวมถึงการจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสานักงานสาขา
9.4.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
2) การจ้างบริการ จ้างเหมาบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจหลักตาม 9.4.๑ และธุรกิจเสริม
ตาม 1)
(3) การจ้างที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดาเนินธุรกิจ
9.5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
9.5.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑) การรับฝากเงิน ได้แก่
๑.๑) การจ้างขน นับ คัด การเก็บรักษา การรับชาระ การโอน เงินสด เช็ค
และเอกสารสาคัญ
๑.๒) การจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ เช่น การซื้อภาพลิขสิทธิ์
เพื่อพิมพ์ด้านหลังสลาก การจ้างพิมพ์สลาก
๑.3) การจัดหาเกี่ยวกับของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เช่น การจัดซื้อ
ของรางวัลเพื่อสมนาคุณลูกค้า เช่น การจัดซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า
๑.๔) การจัดหาเกี่ยวกับพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ของธนาคาร เช่น การจ้างเอกชน
เพื่อขายพันธบัตร การจ้างพิมพ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน
๑.5) การจัดหาระบบงานและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ในการรับฝากเงิน เช่น
การซื้อระบบ การจ้ างบ ารุ งรั กษาและพัฒ นา การบริห ารจัดการข้อมูล การเช่าวงจรสื่อสารและการเช่า
ใช้บริการเครือข่ายหรือสัญญาณ การเช่าบริการ Cloud Service การเช่าบริการเครือข่ายสื่อสาร GPRS
๒) การให้ สิ น เชื่ อ ได้ แ ก่ การจ้ า งประเมิ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ การจ้ า งติ ด ตามหนี้
การจ้ า งบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น รอการขาย (NPA) การจ้ า งบริ ษั ท ทนายความ การจ้ า งบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
การดาเนินธุรกรรมลักษณะสินเชื่อ เช่น บัตรสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจ้างพัฒนาระบบงาน
การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ การจ้างใช้บริการระบบตรวจสอบข้อมูลลูกค้า การเช่าวงจรสื่อสัญญาณและการเช่า
ใช้บ ริ การเครื อ ข่า ยหรื อ สั ญ ญาณวงจรสื่ อ ความเร็ว สู ง การเช่าบริการ Cloud Service การเช่าบริ ก าร
เครือข่ายสื่อสาร GPRS และการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นในการให้สินเชื่อ
3) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพื้นที่
และอาคารสถานที่ การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดหาระบบงานและการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องอื่นในการขยายช่องทางการให้บริการ รวมถึงการจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสานักงานสาขา
/9.5.๒ . . .

๑๓

9.5.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาบริการด้านธุรกิจธนาคาร ได้แก่ การจ้างพิมพ์ และ Encode cheque
การซื้อบริการ Gateway ข้อมูลหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
2) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
3) การจ้างบริการ จ้างเหมาบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจ หลักตาม 9.5.๑ และ
ธุรกิจเสริมตาม 1)
4) การจ้างที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดาเนินธุรกิจ
9.6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๙.๖.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑) การรับฝากเงิน ได้แก่
๑.๑) การจ้างขน นับ คัด เติมเงินเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ การเก็บรัก ษา
การรับชาระ การโอนเงินสด เช็ค และเอกสารสาคัญ
๑.2) การดาเนินงานรับฝากเงินเพื่อเคหะสงเคราะห์ของธนาคาร
๑.๓) การจัดหาระบบงานที่สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน การออกตราสาร
ทางการเงิน เช่น การเช่าวงจรสื่ อสารและบริ การสื่ อสารข้ อมูล ระบบทางการเงิน และการดาเนิ น การ
ที่เกี่ยวข้องอื่นในการรับฝากเงิน การระดมเงินทุน
๑.๔) การจัดหาเกี่ยวกับพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ของธนาคาร เช่น การจ้างเอกชน
เพื่อขายพันธบัตร
๒) การให้สินเชื่อ ได้แก่ การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์ การจ้างติดตามหนี้ การบริหาร
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) การจ้างสารวจและดูแลทรัพย์สิน การจ้างบริษัท
สานักงานทนายความ การจ้างบริษัทจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การจัดหาอุปกรณ์ และระบบการเป็นตัวแทน
รับชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ตัวแทนเรียกเก็บและรับชาระหนี้ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตัวแทนของการเคหะแห่งชาติ
การจัดหาในการดาเนินธุรกรรมในการให้สินเชื่อ เช่น บัตรสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
การจ้างพัฒนาระบบงานและการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องอื่น ในการให้สินเชื่อ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างระบบ
บริการทางการเงิน หรือระบบสนับสนุนการให้สินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพื้นที่
และอาคารสถานที่ การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดหาระบบงานและการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องอื่นในการขยายช่องทางการให้บริการ รวมถึงการจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสานักงานสาขา
๙.๖.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
2) การจ้างบริการ จ้างเหมาบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจหลักตาม ๙.๖.๑ และธุรกิจเสริม
ตาม 1)
3) การจ้างที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดาเนินธุรกิจ
9.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
/๙.๗.๑ . . .

๑๔

๙.๗.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑) การรับฝากเงิน ได้แก่
๑.๑) การจ้างขน นับ คัด การเก็บรักษา การรับชาระ การโอน เงินสด เช็ค
และเอกสารสาคัญ
๑.๒) การดาเนินงานรับฝากเงินเพื่อเคหะสงเคราะห์ของธนาคาร
๑.๓) การจัดหาระบบงาน เช่น การเช่าวงจรสื่อสารและบริการสื่อสารข้อมูล
ระบบทางการเงิน และการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ในการรับฝากเงิน
๒) การให้ สิ น เชื่ อ ได้ แ ก่ การจ้ า งประเมิ น ราคาหลั ก ทรั พ ย์ การจ้ า งติ ด ตามหนี้
การจ้างบริหารสินทรัพย์ รอการขาย (NPA) การจ้างบริษัทหรือสานักงานทนายความ การดาเนินธุรกรรม
ลั ก ษณะสิ น เชื่ อ เช่น บั ตรสิ นเชื่ อ บั ตรเครดิ ต บัตรอิเล็ กทรอนิ กส์ รวมถึงการจ้ างพั ฒนาระบบงานและ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ในการให้สินเชื่อ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างระบบบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
3) การขยายช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหา
พื้นที่และอาคารสถานที่ การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาระบบงานและการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องอื่นในการขยายช่องทางการให้บริการ การปรับปรุงและการบารุงรักษา รวมถึงการจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสานักงานสาขา
๙.๗.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
2) การจ้างบริการ จ้างเหมาบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจหลักตาม ๙.๗.๑ และธุรกิจเสริม
ตาม 1)
3) การจ้างที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดาเนินธุรกิจ
9.8 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๙.๘.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
1) การให้สินเชื่อ การให้บริการประกันการส่ งออก การให้บริ การประกันการลงทุ น
การบริหารเงินและการให้บริการด้านธุรกิจธนาคาร ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างผู้เชี่ยวชาญชานาญพิเศษ
การดาเนินคดี การจ้างปรับโครงสร้างหนี้ การจ้างติดตามหนี้ การจ้างประเมินราคาหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สิน
รอการขาย (NPA) การบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินรอการขาย (NPA) การซื้อข้อมูล การจ้างเก็บรักษาข้อมูล
การจ้างสารวจความพึงพอใจ การจัดทาเอกสารสาคัญทางการเงิน การจ้างรับส่งเอกสาร รวมถึงการดาเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2) การขยายช่องทางการให้บริการ ได้แก่ การจัดหาพื้นที่ อาคาร สถานที่ รวมถึง
การดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบารุงรักษาและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อ การรับประกันการส่งออก การรับประกัน
การลงทุน การให้บริการด้านธุรกิจของธนาคาร การบริหารเงิน ได้แก่ การพัฒนาระบบงาน การเช่าใช้ระบบงาน
การเช่าใช้อุปกรณ์ การซื้อลิขสิทธิ์/สิทธิ์ การเช่าวงจรสื่อสาร การเช่าใช้บริการเครือข่ายหรือสัญญาณวงจร
/สื่อความเร็วสูง . . .

๑๕

สื่อความเร็วสูง การเช่าบริการ Cloud Service การซื้อบริการเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล เช่น เชื่อมข้อมูล e-guarantee
กับกรมศุลกากร/เชื่อมต่อข้อมูล AMLO กับ ปปง./เชื่อมต่อข้อมูลกับกรมบังคับคดี รวมถึงการดาเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๙.๘.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
2) การจ้างบริการ จ้างเหมาบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจหลักตาม ๙.๘.๑ และธุรกิจเสริม
ตาม 1)
3) การจ้างที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดาเนินธุรกิจ
9.๙ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
๙.๙.๑ บริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
๑) บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด
๒) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
๓) บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
๔) บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด
๕) บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จากัด
๙.๙.๒ การจัดซื้อจัดจ้างที่ เกี่ยวกับการพาณิชย์โ ดยตรงของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) และบริษัทในเครือที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๑) ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑.๑) การรับฝากเงิน ได้แก่
๑.๑.๑) การจ้างขน นับ คัด การเก็บรักษา การรับชาระ การโอน เงินสด
เช็ค และเอกสารสาคัญ
๑.๑.๒) การจัดหาระบบงาน เช่น การเช่าวงจรสื่ อสารและบริการสื่ อสาร
ข้อมูลระบบทางการเงิน
๑.๑.3) การจัดหาอื่นที่เกี่ยวกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินฝาก
๑.๒) ธุ ร กิ จ การให้ สิ น เชื่อ ประกอบด้ ว ย การจ้ า งประเมิน ราคาหลั ก ทรัพย์
การจ้างติดตามหนี้ การจัดหาเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ รอการขาย (NPA) การจ้างบริษัทหรือสานักงาน
ทนายความ และการจัดหาอื่นที่เกี่ยวกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้สินเชื่อ
๑.๓) การบริหารจัดการช่องทางการให้บริการและเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ การจัดหาพื้นที่และอาคารสถานที่ การจัดหาเครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาระบบงานและ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นในการขยายช่องทางการให้บริการ การปรับปรุงและการบารุงรักษา รวมถึง
การจัดหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสานักงานสาขา
๑.4) การจั ด หาเพื่ อ บริ ห ารจั ด การและสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น
บริการเสริม หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น การผลิตบัตร
๑.5) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบารุงรักษา
/๒) . . .

๑๖

๒) ธุรกิจเสริม ได้แก่
๒.1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
๒.2) การจ้างบริการ จ้างเหมาบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจหลักตาม ๑) และ
ธุรกิจเสริมตาม ๒.1)
3) การจ้างที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดาเนินธุรกิจ
9.๑๐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับ
การพาณิ ช ย์ โ ดยตรงของธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย หมายถึง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ดังนี้
๙.๑๐.๑ ธุรกิจหลัก ได้แก่
๑) การให้สินเชื่อและร่วมลงทุน ได้แก่ การจ้างผู้ให้บริการบริหารหนี้ ที่ปรึกษากฎหมาย
หรือสานักงานทนายความ เพื่อดาเนินการติดตามหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ดาเนินกระบวนการทางกฎหมาย
สืบทรัพย์ การบังคับคดี ยึดทรัพย์ การรักษาทรัพย์ การขายทรัพย์ชาระหนี้ ประมูลขายสิทธิเรียกร้อ ง
ที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลั กประกัน ผู้ให้บริการด้านข้อมูลสินเชื่อ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริห าร
กองทุนและการร่วมลงทุน
๒) การบริการประเมินทรัพย์สินหลักประกันของธนาคาร และทบทวนราคาประเมิน
ทรัพย์สินหลักประกันตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินราคาและทบทวนทรัพย์สินของธนาคาร
ที่ได้มาจากการชาระหนี้ หรือจากการประกันสินเชื่อ ประเมินราคาและทบทวนราคาสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้สินเชื่อของธนาคาร
๓) การบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
๔) การจัดหาสถานที่ตั้งสานักงานสาขา
๕) การจัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารข้อมูล
การได้มาซึ่งการใช้สิทธิในระบบและโปรแกรม การเช่าวงจรสัญญาณเครือข่ายสื่อสาร การบริการ Cloud
Computing การเช่าใช้บริการระบบเครือข่าย รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการโอนเงิน หรือ ชาระเงิน
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-payment) การจั ด หาที่เกี่ยวกับบริการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน
สินเชื่อ การพัฒนาผู้ประกอบการ
6) การจ้างบริการหรือจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดจ้าง
ผู้รับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) การจัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
๙.๑๐.๒ ธุรกิจเสริม ได้แก่
1) การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดและการขาย
2) การจ้ างบริ การ จ้างเหมาบริการ เพื่อการดาเนินธุรกิจหลั กตาม ๙.๑๐.๑ และ
ธุรกิจเสริมตาม 1)
3) การจ้างที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดาเนินธุรกิจ
....................................................................

