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“ทุกวันนี้ ท่ีท ำงำน       

ก็อยำกสร้ำงควำมมั่นคง                    

ให้หน่วยงำนมีรำกฐำนที่แข็งแรง” 

ผมมีความต้ังใจและเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมั่นจะ

น าพาบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จ ากัด ของพวกเราเข้า

ไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคง

แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ และพนักงานทุกคนได้เป็นส่วน

หนึ่ งของการถือหุ้น ส่วน อีกท้ังมีความเป็นอยู่ ท่ี ดี

สามารถดูแลครอบครัวได้ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการ

วางแผนกลยุทธ์เพื่อน าพาไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน 

 อัตราก าลัง 350  คน นอกจากเป้าหมายข้างต้นท่ีพวกเราชาวเฟิร์ส

จะต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดข้ึนแล้ว ยังมีนโยบายหลัก

ท่ีจะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะ

และความรู้ความเช่ียวชาญในงานเพื่อท าให้ลูกค้าพึง

พอใจ และได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย 

ขอให้ เพื่อนพนักงานทุกคนร่วมกันสร้าง

โอกาสทางธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกัน ร่วมมือ ร่วมใจ 

ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เพราะพวกเราคือครอบครัว

เดียวกัน “ครอบครัว First” 

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จ ากัด 

และนายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 

สำร จากผู้บริหาร 

ในปี 2562 นี้พวกเรามีภารกิจที่รับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 

 รับรู้รายได้ 1,500 ล้านบาท 
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เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ 

กรรมการผู้จัดการ และคุณชนะ ฉัตรธนพรโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบริหาร บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่  จ ากัด เข้าร่วมพิธีเปิดห้าง The 

Market Bangkok  ซึ่งทางบริษัทเฟิร์สฯได้เป็นผู้ด าเนินการติดต้ังงาน

ระบบประกอบอาคารอย่างครบวงจร 

เมื่อวันท่ี 21- 23 มีนาคม 2562  งานสัมมนาของผู้บริหาร ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานทราบ พร้อมท้ังร่วมรับรู้นโยบาย

และเป้าหมายในการบริหารงานของบริษัทฯในปี 2562 เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานของแต่ละ

หน่วยงานร่วมกัน ณ Arize Hotel อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
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คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ 

และคณะกรรมการ เข้าพบคุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ 

นายกสมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย 

(MECT) เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 พร้อมท้ัง

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแนวทางการท างาน

ร่วมกัน ณ ส านักงาน MECT 

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ   

คุณรณรงค์ กิติรักษ์ อุปนายก และประธานการจัดการแข่งขัน

ช่างฯ และคุณอรพรรณ โมคกุล ประธานจัดงานTEMCA 

FORUM& Exhibition 2019 เข้าร่วมประชุมหารือแผนการ

ด าเนินงาน "โครงการแข่งขันช่างฝีมืออาชีพ : TEMCASKILL 

COMPETITION 2019" ระหว่างTEMCA กับกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน โดยมีรองอธิบดี คุณถวิล เพิ่มเพียรสิน  เป็นประธานท่ี

ประชุม ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และคุณ

ศักด์ิณรงค์ เดชระพีพงษ์ เข้าพบคุณจรินทร์ จักกะพาก 

ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ณ 

กระทรวงแรงงาน 

 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ

และคณะกรรมการ เข้าพบคุณชัยชาญ อึ้งศรี วงศ์ 

นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสท่ีเข้ารับต าแหน่ง 

นายกคนใหม่ และขอรับทราบนโยบายและแนว

ทางการท างานร่วมกัน ณ อาคาร วสท. 
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 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมฯ และ คุณศักด์ิณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการและ

พัฒนาฝีมือแรงงาน  เข้าพบ ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนดาบส เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน  ร่วมถึง

การหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน  พร้อมกันนี้ได้มอบคู่มือทางวิชาการให้กับทาง

โรงเรียนด้วย 

 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์  นายกสมาคมฯ ได้รับ

เกียรติเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2019 ของ

สมาคมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยท่านนายกสมาคมเครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า คุณธวัช  มีชัย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และ

ได้ขอความร่วมมือให้  คุณธวัช มาเปิดการอบรมเรื่อง    

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งคุณธวัช 

ตอบตกลงจะมาบรรยายให้ โดยจะได้ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องของ

สมาคม TEMCA เพื่อก าหนดวันต่อไป 

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์  นายกสมาคมฯร่วมเป็นประธานแข่งขัน โบว์ล่ิง ของสมาคม ช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 



 

8 FIRST MAGAZINE 

 

 

 
 

 

 

 

 

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้เราได้รับเกียรติจาก

บุคคลส าคัญอีกท่านหนึ่งของเฟิร์ส ท่านร่วมงานกับบริษัทมา

นานถึง 24 ปี และปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งเป็น ผู้จัดการฝ่าย

คลังสินค้าและจัดส่ง เชิญพบกับบทสัมภาษณ์สุด Exclusive 

จาก คุณโชติ  ภูยานนท ์

การเข้ามาร่วมงานกับเฟิร์สฯ 

   คุณสมชาย คุณพินิจ และ

คุณสมศักด์ิ เคยท างานอยู่บริษัท

เดียวกันมาก่อน จึงมีโอกาสได้รู้จัก 

และได้ร่วมงานกัน ซึ่งภายหลัง ในปี 

2531 คุณสมชาย ได้ลาออกจาก

บริษัทเดิม เพื่อมาเปิดบริษัท เฟิร์สฯ 

และ ชั กช ว น คุณพิ นิ จ  แ ล ะ คุณ

สมศักด์ิ มาท าธุรกิจร่วมกัน แต่ใน

ตอนนั้นผมยังคงท างานอยู่ท่ีเดิม จน

เฟิร์สฯ ด าเนินธุรกิจมาได้ 7 ปี ในปี 

2538 คุณสมชายได้ติดต่อไปหาผม

ให้มาร่วมงานท่ีบริษัทเฟิร์สฯ ด้วยกัน 

นั่นจึงเป็นโอกาสท่ีผมได้มาร่วมงาน

กับเฟิร์สฯ และอยู่กับเฟิร์สฯ มา

จนถึงปัจจุบัน 

สิ่งที่ท าให้ ท างานอยู่กับเฟิร์สฯ มา

นานถึง 24 ปี 

 ความเป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง 

ท่ีท างานร่วมกันมา มีความรัก ความ

ผูกพัน ให้ก าลังใจกัน เลยอยู่มาได้ถึง

ทุกวันนี้ 

การเปลี่ยนแปลงต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันของบริษัท เฟิร์สฯ  

ในอดีต เฟิร์สฯ เป็นบริษัท
เล็กๆ ท างานอย่างมีความสุข ท างาน
เสร็จ เก็บเงินได้ คนท างานมีความรู้ 
และมีฝีมือ เห็นได้จากผู้บริหารท้ัง 4 
ท่าน 
- คุณสมชาย มีฝีมือในการบริหาร 
- คุณชนะ มีฝีมือด้านการตลาด การ
ขายงานต่างๆ 
- คุณพินิจ มีฝีมือในการเข้าไปติดต้ัง
หน้างาน 
- คุณสมศักดิ์ มีฝีมือด้านเทคนิค งาน
ซ่อมต่างๆ ท าได้หมด 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ เติบโต
ขึ้นมาก ท าให้เราต้องจ้างพนักงาน
เยอะขึ้น ซึ่งคนท างานรุ่นใหม่เปล่ียน
ง านกั นบ่ อ ย  ด้ ว ยยุ ค สมั ย แ ล ะ
เ ทค โ น โ ลยี  บ า ง ค น เ ข้ า ม าห า
ประสบการณ์  1 -2 ปี  ก็ลาออก 
ปั จ จุบั น เ ร า จึ ง หาพ นั ก ง าน ท่ี มี
ประสบการณ์ และมีฝีมือได้ยาก 

จะท าอย่างไรให้บริษัทเข้าสู่ตลาด
หลักทรัพย์ 
 ผมมองว่า ปัจจัยท่ีจะท าให้
เราประสบความส าเร็จ และน าพา
บริษัทก้าวไปได้ คือ 
1. มีเงินทุน 2. มีฝีมือ 
3. มี Connection 
 ซึ่ ง เ ร า มี เ งิ น ทุ น ดี  มี 
Connection ท่ี ดี  แต่ เรื่อง ฝีมือใน
การท างานนั้นเรายังต้องพัฒนากัน
ต่อไป 
 

ผม 
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การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 
 คง ต้อง ใ ช้ เ วลา สักระยะ 
เพราะ คุณสมชาย ก็วางแผนไว้
ประมาณ 5 ปี และก าลังท าทุกอย่าง
เพื่อให้เราก้าวไปได้อยู่แล้ว รวมถึง
การหางานในตลาดเข้าบริษัท แต่
ด้วย ฝีมื อในการท า ง านของ เรา 
บางครั้งยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร จึงต้องใช้เวลาในการสร้าง
มาตรฐานด้วย 
 

การสร้างมาตรฐานในงาน  
 เราต้องสร้างจากผู้บริหาร
โครงการ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ 
ก่อน ซึ่ งคนกลุ่มนี้ เป็นหัวกะทิ มี
ความรู้ความสามารถ จึงควรน ามา
พัฒนาให้มีมาตรฐาน แล้วจึงพัฒนา
ทีมงานต่อไป 
 

จุดแข็งของเฟิรส์ฯ 

 คือ งาน และคนท่ีท างานให้

เราได้ พนักงานอยู่มานาน มีความรู้ 

ความสามารถ แต่มีจุดอ่อน คือ คน

ใหม่ๆ ท่ีเพิ่งเข้ามาลาออกกันมาก 

เพราะฉะนั้นต้องปลูกฝังในเรื่องงาน 

และรูปแบบการท างานของเฟิร์สฯ 

ให้กับคนรุ่นใหม่ๆ เพื่อจะก้าวมา

ท างานร่วมกับคนรุ่นเก่าได้ 

ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ใ น ก า ร ดู แ ล

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ส่วนงานของผม จะท างาน

เหมือนเดิมทุกวัน แต่เราต้องดูแลเอา

ใจใส่เขา แบ่งหน้าท่ี ให้ เขา และ

พูดคุยกัน โดยมีหัวหน้างานก ากับ

ดูแล ใครมีหน้าท่ีอะไร ก็ให้มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท่ีตนเองได้รับ

มอบหมาย โดยเราเป็นท่ีปรึกษา 

คอยตรวจตรา ตรวจสอบ ดูแลให้เขา

กินดี อยู่ดี เพราะเขาท างานให้เรา 

และถ้ามีปัญหาให้รีบบอก เพื่อท่ีจะ

แก้ไขได้ทันเวลา 

ในฐานะพนักงานคนหนึ่งจะท า
อย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  
 ส่วนตัวของผม ผมจะท า
หน้าท่ีของผมให้ส าเร็จลุล่วง จากนั้น
จะวางแผนการท างาน และเตรียม
งานตามแผนท่ีวางไว้ และท าหน้าท่ี
ตัวเองให้เต็มท่ี 
 

และในฐานะผู้บริหารหน่วยงาน

ควรท าอย่างไร 

 ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ควร

ดูแลทีมงานของตนเองให้ปฏิบัติงาน

ตามแผนท่ีได้ร่วมกันวางไว้ เพื่อให้

งานประสบความส าเร็จ และส่งผลให้

องค์กรประสบความส าเร็จ 

สิ่ งที่ ต้องการเพิ่ม เ ติมจากฝ่าย

บุคคล  

 จริงๆ ผมไม่ไ ด้อยากได้

อะไร แต่ถ้ามีเรื่องอะไรใหม่ๆ ซึ่ง

เป็นประโยชน์กับพนักงานก็อยาก

ให้มาส่ือสาร แต่ส าหรับส่วนตัว 

พอใจในส่ิงท่ีมีในปัจจุบันแล้ว 

การไป Site Visit ของฝ่ายบุคคล 

 ผมว่าดีนะ ท่ีเราได้ไปพบปะ 

พูดคุย สร้างความผูกพันกับพนักงาน 

น า เรื่ อง ต่างๆ ไปส่ือสารให้รับรู้

รับทราบ แต่เราต้องกระชับเวลา 

และต้องคุยกับหัวหน้าหน่วยงาน

ก่อน เพราะแต่ละคนมีงานท่ีต้อง

รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กระทบกับงาน

หลัก 

ฝาก ถึ งน้ อ งๆ  ใน บ้ า น เ ฟิ ร์ ส ฯ

 ผมอยากให้ ทุกคนตั้ ง ใ จ

ท างาน วางแผนให้ถี่ถ้วน เมื่อเจอ

ปัญหาก็ให้ร่วมกันแก้ไข อย่าหนี

ปัญหา เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง 

แ ล ะ เ ป็ น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ส่ ว น

ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลลูกน้องให้ดี 

ใครมีข้อบกพร่องต้องแก้ไขปรับปรุง 

ก็ต้องสอน ต้องแนะน า ใครมีจุดเด่น 

ข้อดี ก็ต้องส่งเสริม ต้องพัฒนา เพื่อ

น าพาทีมงานไปสู่เป้าหมายต่อไป 
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มูลค่างาน 60 ล้านบาท 

Projects 
FIRST 

สวัสดี เพื่ อนๆชาวเฟิร์สทุกท่านครับ ใน

คอลัมน์นี้ทางคณะผู้จัดท าวารสารจะน าเสนอโครงการ

ต่างๆในปัจจุบันท่ีทางบริษัทของเราก าลังด าเนินการ

อยู่ เพื่อให้เพื่อนๆชาวเฟิร์สท่ีอยู่ในส านักงานและท่ี

โครงการต่างๆได้ทราบถึงการท างานของบริษัทว่า ณ 

ขณะนี้มีโครงการอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ  

ความยากของงาน Renovate 

1.การส ารวจระบบของเก่า การแม่น

ในข้อมูลการส ารวจ ผู้ส ารวจต้องมี

ประสบการณ์ เพราะจะรู้ ว่ าจะ

เช่ือมต่อระบบอย่างไร 

2.การประสานงานแบบเรียลไทม์ 

การเขียนอัพเดทงานไว้ให้กะต่อไปได้

ท างานต่อ เพื่อการท างานท่ีต่อเนื่อง 

3. Action ทันทีเมื่อลูกค้าร้องเรียน 

4.การส ารวจในพื้นท่ีท่ีไม่ปรับปรุง 

ต้องมีการมุดฝ้าเข้าไป ถือว่ามีความ

ยากระดับหนึ่ง 

5.การเทสรันระบบ การส ารวจข้อมูล

ของเก่าก่อนว่ามีส่วนไหนช ารุด แล้ว

แจ้งให้ผู้คุมงานทราบ  

ลักษณะงานเซ็นทรัลพระราม3 

 งานขึ้นพร้อมกันทุกช้ัน  

ต้ อ ง มี ก า ร จัดสร ร ผู้ รั บ เหมา ให้

เพียงพอท้ัง 5 ช้ัน  

ระยะเวลาด าเนินการ  

ติดต้ังหน้างาน 4-5 เดือน 

First fixed 2 เดือนครึ่ง  

 การ ติด ต้ั งหน้ าง าน ท่ี ข้ึน

พร้อมกันทุกช้ัน ผู้รับเหมาต้องเต็ม

ทุกพื้นท่ี และมีการแบ่งเวลาการ

ท างาน ทุกคนต้องท างานมากกว่า 8 

ช.ม./วัน เพราะต้องท างานร่วมกับ

ผู้รับเหมาท่ีท างานท้ังกะกลางวัน 

และกะกลางคืน ตอนกลางวันท าได้

แค่บางโซน เพราะจะเกิดเสียงดัง

และกล่ินรบกวนลูกค้า ดังนั้น Staff

ต้ อ ง มี ห มุ น เ วี ย น ก า ร ท า ง า น

ตลอดเวลา 

การแก้ไขปัญหาเม่ือเจออุปสรรค์ 

 ผมปลูกฝังน้องๆไม่ให้กลัว

ปัญหา ปัญหาแก้ไขได้ และเราแก้ไข

ปัญหาทันที ส่ิงไหนท่ีไม่จบ ก็ต้อง

ตามจนจบ และเมื่อแก้ไขแล้วต้อง

แจ้ง Report ทางไลน์ ให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ เขาจะได้ไปติดตามรายการอื่น

ต่อ 
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 มูลคา่งาน 32.956 ล้านบาท 

คุณปรีชา อินทร์ยอด 
เริ่มท างานกับ First มาต้ังแต่ปี 2553 ปัจจุบันด ารง

ต าแหน่งเป็นผู้จัดการสนาม  โดย 2 โครงการล่าสุดท่ีได้

รับผิดชอบ คือ โครงการเซ็นทรัลบางนา และโครงการ

เซ็นทรัลพระราม 3 ท่ีเป็นโครงการ Renovate โดย

คุณปรีชา อินทร์ยอด ได้แชร์ประสบการณ์ดังนี้ 

การดูแลพนักงาน Renovate 

         คุณอานนทพันธุ์ แผ่นสุวรรณ  

สอนเสมอว่าต้องท างานด้วยความ

จริงใจ อยู่กันอย่างพี่น้อง เล่นกันได้

อย่างมีขอบเขต ต้องสอบถามความ

เป็นอยู่เสมอ ต้องคอยช่วยเหลือเขา 

ต้องให้มิตรภาพกับทุกต าแหน่งงาน

ไม่เลือกปฏิบัติ เราให้ใจน้อง น้องจะ

ให้ใจเราเอง 

ประสบการณ์จากงาน Renovate 

       ด้วยความท่ีท างาน Renovate 

ครั้งแรก และประสบการณ์น้อย ไซต์

เซ็นทรัลพระราม 3 ถือเป็นบทเรียน

ท่ีดีในการท างานครั้งต่อๆไปว่า ถ้า

เราไม่จบราคาต้ังแต่แรก เราจะ

เสียเปรียบเรื่องราคา และจะท าให้ได้

ก าไรน้อยลง 

 

ความภาคภูมิใจ 

 ผมรู้ สึ ก เป็ น เ กี ยร ติ และ

ภาคภูมิใจท่ีบริษัทไว้วางใจ และให้

โอกาสผมได้ท างานใหญ่ๆ และท้า

ทายความสามารถแบบนี้ครับ 

 

New Projects!! 

โครงการปัญญาภิวัฒน์ (ธารา7) 

มูลค่างาน170 ล้านบาท 

มี 2 อาคาร ดังนี้ 

1.อาคารลานจอด 7 ช้ัน ไม่รวมช้ัน

ใต้ดินและช้ันดาดฟ้า พื้นท่ีในอาคาร 

มีหมื่นกว่าตารางเมตร ในอาคารมี

ศูนย์อาหาร 3 ช้ัน  และโซนออฟฟิศ 

3 ช้ัน ท่ีเหลือเป็นลานจอด 

2..อาคารโซนออฟฟิศ 22 ช้ัน ไม่รวม

ช้ันใต้ดิน ตัวอาคารมีอุโมงค์เช่ือมต่อ

อาคารธารา7 

ความยากของงาน 

 ไม่มีอะไรยาก เพราะงาน

ติดต้ังก็เหมือนๆกัน ส่ิงยากคือการ

จัด ส่ง อุปก รณ์ให้ ผู้ คุม ง าน  การ 

Compare วัสดุ อุปกรณ์ ต้องตรง

ตาม Spec ทุกอย่าง 
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โครงการโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น 
ผู้ดูแลโครงการ : คุณอรรถพร ดอนเมือง 

มูลค่างาน 169 ล้านบาท 

โครงการเซ็นทรัลโคราช 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณยงค์  บ ารุงวงศ์ดี 

มูลค่างาน 639 ล้านบาท 

โครงการอารีย์ ฮิลส์ 
ผู้ดูแลโครงการ : คุณจักรพันธ์ ทองยัง 

มูลค่างาน  225 ล้านบาท 

 

โครงการซีคอน บางแค 
ผู้ดูแลโครงการ : คุณวสันต์ชัย อุษาทะพานนท ์

มูลค่างาน  28.89 ล้านบาท 

 

โครงการ The Market Bangkok 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณยงค์  บ ารุงวงศ์ดี 

มูลค่างาน  630 ล้านบาท 

โครงการเซ็นทรัล บางนา 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณปรีชา อินทร์ยอด 

มูลค่างาน  32.956 ล้านบาท 

 

 



 

13 FIRST MAGAZINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ BDMS Wellness Hotel 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณนุกูล แก้วนพรัตน์ 

มูลค่างาน 85 ล้านบาท 

 

 

โครงการ Rubber Land 
ผู้ดูแลโครงการ : คุณอรรถพร ดอนเมือง 

มูลค่างาน 148 ล้านบาท 

โครงการพระต าหนัก 
ผู้ดูแลโครงการ : คุณอรรถพร ดอนเมือง 

มูลค่างาน 55 ล้านบาท 

โครงการสถาบันการบินพลเรือน 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณญาณพัฒน ์ทรัพย์สุวรรณ 

มูลค่างาน  174.591 ล้านบาท 

 

โครงการเซ็นทรัล ลาดพร้าว 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณอานนทพันธุ ์แผ่นสุวรรณ 

มูลค่างาน  38.8 ล้านบาท 

 

โครงการสหไทพลาซ่า 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณสิทธิภูมิ เชิดสัตยานุกูล 

มูลค่างาน  23 ล้านบาท 
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โครงการกระทรวงการคลัง 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณเชาวลิต ภูฆัง 

มูลค่างาน  455 ล้านบาท 

 

โครงการโรงพยาบาลศิรริาช 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณฤกษ์รัตน ์สังข์รุ่ง 

มูลค่างาน   480 ล้านบาท 

 

โครงการหอประชุม ม.ธรรมศาสตร ์

ผู้ดูแลโครงการ : คุณสุนทร เจริญนพกิจ 

มูลค่างาน   14.4 ล้านบาท 

 

โครงการส านักงบประมาณ 
ผู้ดูแลโครงการ : คุณชัยยุทธ ์ เห่งหอม 

มูลค่างาน 450 ล้านบาท 

New Projects!! 

โครงการโรงพยาบาลสายไหม 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณวสันต์ชัย อุษาทะพานนท ์

มูลค่างาน   98 ล้านบาท 
 

โครงการ CP (Iconic) 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณพิเชษฐ์ ค าลอย 

มูลค่างาน 214 ล้านบาท 
 

โครงการโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์

ผู้ดูแลโครงการ : คุณเสกสรร เสถียรโชค 

มูลค่างาน   75 ล้านบาท 

 

 

โครงการ CP (Tara7) 

ผู้ดูแลโครงการ : คุณปรีชา อินทร์ยอด 

มูลค่างาน 170 ล้านบาท 
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ภารกิจท่ีฝ่ายจัดช้ือ ก าลังด าเนินงานในปัจจุบัน คือ 
 - สรุปราคาวัสดุในโครงการใหม่ๆ ไ ด้แก่ 
โครงการ อาคารจอดรถธาราพาร์ค (ธารา 7) , อาคาร
ธารปัญญา (ธารา 1)  และโครงการ ร.พ.สายไหม 
 - งานออกใบส่ังช้ือของโครงการท่ี On Going 
ท่ีมีอยู่อีก  10 กว่าโครงการ และงานท่ี ต้องช่วย
หน่วยงานติดตามวัสดุเข้าหน่วยงาน 
 

ฝ่ายจัดซื้อ 
คุณทศพล บุญเวิน 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 

อัพเดทข่าวหลังบ้าน  

 คอลัมน์นี้เป็นบทสัมภาษณ์ของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงาน บอกถึงภารกิจที่

ก าลังปฏิบัติอยู่ ซ่ึงจะมาอัพเดทให้ฟังกัน รวมถึงการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการท างานที่สอดประสาน และประสบความส าเร็จร่วมกัน 

Q1 : การด าเนินงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ายในส านักงาน 

Q2 : ความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 ปัจจุบันฝ่ายจัดช้ือ เป็นหน่วยงานท่ีคอย
สนับสนุนฝ่ายติดต้ังอยู่แล้ว อยากให้ทางหน่วยงาน
ช่วยตระหนักในการวางแผนการเบิกวัสดุ ท่ีมี
ระยะเวลาในการส่ังช้ือนานๆ และวางแผนการใช้
วัสดุล่วงหน้า เพื่อการจัดการและบริหารงาน
โครงการเพื่อไปสู่ความส าเร็จ อย่างไรก็ตามทุก
ภาคส่วนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนขั้นพื้นฐานของ
กระบวนการท างานให้ได้และแม่นย า เช่น กรณี
ติดตามการออก PO ให้ ผู้ขาย วิศวกรควร
ตรวจสอบในระบบ Mango ก่อน  ว่าสะถานะของ 
PR ติดอยู่ในส่วนงานไหนให้อนุมัติออกมา ถึง
จัดซื้อค่อยติดตาม เป็นต้น  หากวิศวกร หรือ
ผู้ติดตามท าแบบนี้การท างานก็จะดีขึ้น และพัฒนา
ร่วมกันในอนาคต 

แผนก Start Up 
คุณมีชัย หนูนา 

ต าแหน่ง หัวหน้าแผนก START UP 

 ขณะนี้ก าลังด าเนินการ Test & Commissioning ให้กับ
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต , BDMS , ร.พ.ศิริราช , ร.พ.กาฬสินธุ์ , งาน
ส ารวจท่ี Big C นครศรีธรรมราช และงาน HRW ท่ีโรงแรม  
แมริออท สุขุมวิท (สัญญาเพิ่มเติม) 
 

ปัจจุบันทุกฝ่ายท างานอยู่ในมาตรฐานของบริษัทฯ อยู่แล้วครับ 



 

16 FIRST MAGAZINE 

 

 

 

 

 

 

  

แผนก IT 
คุณณธนน ปลาบู่ทองต าแหน่ง  

ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

ภารกิจท่ีแผนก IT ก าลังด าเนินงานในปัจจุบัน คือ 
 - ท าโปรเจคร่วมกับฝ่ายบุคคล เรื่อง การ
พัฒนาเอกสารส่งตัวพนักงาน และ สถิติการมาท างาน
สายเข้าระบบออนไลน์ ซึ่งในอนาคตจะสามารถเช็ค
เวลาสายของตัวเองได้ 
 - ท าการปรับปรุงเว็บไซต์บริษัทฯ ใหม่ เป็น
การเปล่ียนโฉมเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะท าการปรับปรุงข้อมูลโครงการก่อสร้างท่ี
ก าลังท าในปัจจุบัน รวมท้ังผลงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯ 
และพัฒนาการรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการสรรหาบุคลากรอีกทางหนึ่ง 
 

 จากโปรเจคท่ีท า ส่วนใหญ่จะประสานงานกับ
ฝ่ายบุคคลอยู่แล้ว ส าหรับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
อาจมีการขอข้อมูลสนับสนุนในพัฒนาโปรเจค เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้กับองค์กร 

แผนก Safety 
คุณสุพิมพ์ ทองจันทร ์

ต าแหน่ง รองหัวหน้าแผนก safety 

 

 ส่วนใหญ่แล้ว งานของ Safety จะเป็นงาน Routine ท่ี

ท าเป็นประจ าเหมือนเดิม จึงมีเรื่องท่ีอยากเน้นย้ าคือ การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) การตรวจสอบหน้า

งาน (Site Walk) และกิจกรรม Safety Talk นอกจากนี้ยังมี

แผนฝึกอบรม และการฝึกซ้อมต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- ขอความร่วมมือในการปลูกฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัย และผลักดันให้มีการด าเนินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมี

ความส าคัญต่อทุกคน 

- การตรวจสอบหน้างาน (Site Walk) อยากให้ผู้บริหารโครงการ หรือผู้แทนเข้าร่วมตรวจสอบด้วยในแต่ละเดือน 

เพื่อลดการสูญเสีย รู้ความเส่ียงหน้างาน ท้ังยังรู้ความก้าวหน้างานติดต้ังอีกด้วย 

 ปัจจุบันแผนกเขียนแบบมีพนักงาน 27 คน แยกท างานเขียนแบบตามโครงการต่างๆ 12 โครงการ    ส่วน

ของงานเขียนโปรแกรม Revit(BIM) แผนกฯสามารถเขียนได้ท่ี LOD=400(Construction Stage) และมีเป้าหมาย

พัฒนาให้พนักงานทุกคนในแผนกฯ สามารถเขียนโปรแกรมนี้ได้ท้ังหมด(BIM=Building Information Modeling   

,LOD=Level of Development) 

แผนกเขียนแบบ 
คุณสุรศักด์ิ ดีเทียนอินทร์ 

ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกเขียนแบบ 

 ช่วงระยะเวลาด า เนินการก่อสร้ าง ขอให้มีการ

สนับสนุนข้อมูล ช่วยกันตรวจสอบ และร่วมกันหาแนวทางท่ี

ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา  เพื่อให้เกิดความส าเร็จร่วมกันกับ

องค์กร   ในส่วนพนักงานและแผนกฯ จ าเป็นต้องปรับปรุง 

พัฒนาตนเองทุกด้าน เพื่อให้ก้าวทันกับการเติบโตของบริษัทฯ 
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 กรณีงานประมูล  ก็ ไ ด้รั บข้ อมู ลจาก ฝ่าย

โครงการท่ีดีอยู่แล้ว เรื่องสนับสนุนการท าแผนงานหรือ

จัดผังบุคลากร  คงมีเรื่องการท า Pre-Take Off ท่ีต้อง

ให้ฝ่ายโครงการเร่งมือ เตรียมทีมให้พร้อมในการถอด

จ านวน ให้ไวขึ้น เพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 

ส่วนฝ่ายอื่นๆ ได้รับความร่วมมือดีอยู่แล้ว 

 

  ฝ่ายการตลาด 
คุณธนกร สุไวศยวรรณ 

ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
 

 ปัจจุบัน มีกลุ่มลูกค้า ท้ัง OWNER, CM, 

ผู้ออกแบบ และ Main Contractor ท่ีมีเชิญประมูล

งาน ท้ังนี้เพื่อสร้าง Connection ท่ีดี  การเสนอราคา

ต่อเดือนค่อยค้างมาก มีหลากหลายงาน 

ท้ังนี้หน้าท่ีหลักของฝ่ายการตลาด คือการหางานเข้า

มา ให้องค์กร ตามแผนงาน ท่ีวางไว้ในแต่ละไตรมาส 

และหางานเพื่อรองรับฝ่ายโครงการท่ีก าลังติดต้ังจะ

แล้วเสร็จ  มีหลายงานซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ ท่ีเสนอราคา

และติดตาม ดังนี้ 

กลุ่มงานราชการ ,กลุ่มงานศูนย์การค้า  ,กลุ่มงาน

โรงพยาบาล ,กลุ่มงานโรงแรม ,กลุ่มงานโรงงานและ

อาคารอื่นๆ 

ฝ่ายงบประมาณ 
คุณนพพร ชมวงษ์ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 

 หน่วยงานฝ่ายงบประมาณ มีหน้าท่ีหลักคือ

ควบคุมงบประมาณให้อยู่ใน Pre-Budget  ซึ่งปัจจุบัน ก็

ได้แบ่งหน้าท่ีและส่วนงานออกดังนี้ 

          - ส่วนควบคุมวัสดุ ,ควบคุมค่าแรง(ส่ังจ้าง) และ

คุมควบค่าใช้จ่ายด้านโสหุ้ย ท้ังหมดเรียกว่า  ควบคุม 

Pre-Budget ท่ีได้ตกลงร่วมกันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

          - ส่วนงานด้านเอกสารสนับสนุนให้หน้างาน เช่น 

การออกเอกสารใบส่ังจ้าง ของผู้รับเหมา,เอกสารการเบิก

ผลงานของผู้รับเหมา รวมถึงเอกสารต่างๆ ด้านโครงการ 

NCR, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ,การคืนประกันผลงาน ผู้รับเหมา 

เป็นต้น 

          - ส่วนงานปิด Job  โครงการท่ีแล้วเสร็จ  เพื่อให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบ ถึงค่าใช้จ่าย การลงทุน และข้อคิดเห็น

และเสนอแนะต่างๆ ท่ีต้องน าไปแก้ไข  ให้ดีขึ้น 

     ท้ังนี้ภาระงาน  ก็ ต้องดูแลและ สนับสนุน ฝ่าย

โครงการ  ท้ังงานใหม่ และงานท่ีก าลังเร่งติดต้ัง  รวม 10 

กว่าโครงการในปัจจุบัน 

 อยากให้ ทุก ฝ่ายร่ วมมื อกัน  ในการ

ควบคุมต้นทุน ให้อยู่ ใน Pre-Budget ฝ่าย

งบประมาณท าฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือกัน เพื่อ

เป้าหมายเดียวกัน  คือก าไรขั้นต่ า 25%  ตาม

นโยบาย  ส่วนหลายละเอียดคงเริ่มต้นจากการท า

หน้าท่ีของแต่และฝ่ายให้ดีท่ีสุด ช่วยเหลือกัน 

พึ่งพากัน เพื่องานส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ลูกค้า

พึงพอใจ   
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บริษัท เฟิสท์ เทคโนโลยี่ บริการ จ ากัด เป็นอีก บริษัท

หนึ่งของกลุ่มบริษัทเฟิร์สกรุ๊ป บริษัท เฟิสท์ เทคโนโลยี่ 

บริการ จ ากัด 

รับงาน 2 แบบด้วยกันคือ 1 งานบริการหลังการขาย 2 

งานติดต้ังระบบประกอบอาคาร ท้ังติดต้ังใหม่และ

ปรับปรุงภายในอาคาร ซึ่งงานบริการหลังการขายรับ

งานช่วงต่องานจากการรับประกันและบริการหลังการ

ขาย 2 ปี จาก บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่  จ ากัด  อาทิ

เช่น รพ. ราชพฤกษ์ ขอนแก่น ,เซ็นทรัล พลาซ่า 

พระราม 3,อ.ปฏิบัติการพื้นฐาน ฯ  ม.แม่ฟ้าหลวง จ.

เชียงราย  เป็นต้น ส าหรับงานติดต้ังระบบประกอบ

อาคารมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่คือ ศูนย์

การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค รพ.ศิริราช,รพ.

กาฬสินธุ์ – ธนบุรี,กลุ่มบริษัท เบทาโกร จ ากัด เป็นต้น 

   บริษัท เฟิสท์ เทคโนโลยี่  บริการ จ ากัด จ าเป็นท่ี

จะต้องขอความร่วมมือและต้องการความช่วยเหลือใน

การท างานร่วมกันกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น หน้างานฝ่าย

โครงการ(ขอบเขตงานบริการหลังการขายของแต่ละ

โครงการ) ฝ่ายจัดซื้อ(ซื้อของได้ในราคาท่ีถูกและส่งของ

ตามก าหนดเวลา) ฝ่ายบัญชีการเงิน(สรุปยอดรายรับ - 

จ่าย เพื่อบริหารจัดการเงินสดและวางแผนทางการเงิน) 

ฝ่ายงบประมาณ(ขอรายละเอียดการลงทุนของงานแต่

ละโครงการ เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนต่อไป)และ

ฝ่ายสนับสนุน เพื่อให้ผลงานท่ีท าร่วมกันออกมามี

ประสิทธิภาพสูงสุด และลูกค้าพึงพอใจต่อผลงาน มีผล

ก าไรของบริษัทในแต่ละปี เพื่อให้เป็นบริษัทท่ีมีความ

มั่นคงสูง 

เฟิสท์ บริการ 
คุณนภดล คนตรง 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

และบริการหลังการขาย 

แผนกบริการ 
คุณหิรัญ หิรัญชาติ 

ต าแหน่ง ผู้จัดการแผนกบริการ 

    ในส่วนของงานบริการหลังการขายของบริษัท เฟิสท์ เทคโนโลยี่ บริการ จ ากัด นั้น รับงานบริการหลัง

การขายของโครงการต่างๆ ของบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่  จ ากัด  และ บริษัท เฟิสท์ เทคโนโลยี่ บริการ จ ากัด 

เช่น คอนโด IDEO ท่าพระ , สหไทย ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ นครศรีธรรมราช , The Market By Pattinum  เป็นต้น 

 งานแผนกบริการหลังการขายของบริษัท เฟิสท์ เทคโนโลยี่ บริการ 

จ ากัด จ าเป็นท่ีจะต้องขอความร่วมมือและต้องการความช่วยเหลือในการ

ท างานร่วมกันกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น หน้างานฝ่ายโครงการ(ขอบเขตงาน

บริการหลังการขายของแต่ละโครงการ) , ฝ่ายบุคคล (เพื่อสรรหาพนักงานให้

ได้ตามแผนผังองค์กรท่ีท าไว้) และอีกหลายๆฝ่ายท่ีไม่ได้กล่าวถึง เพื่อให้

ผลงานท่ีท าร่วมกันออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด และลูกค้าพึงพอใจต่อ

ผลงาน 
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ฝ่ายบุคคล 
คุณวิภากร ลิ้มผ่องใส 

ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

 ปี 2562 มีการเปล่ียนแปลงหลายอย่างในการ

พัฒนาองค์กร และอย่างท่ีทราบว่ามีท่ีปรึกษาจาก

ภายนอก (HIM) เข้ามาช่วยจัดท าระบบการประเมินผล 

ซึ่ ง ผู้บริหารแ ต่ละ ฝ่ายไ ด้ จัดท าอยู่  และการน า

แบบฟอร์มใหม่มาใช้ 

 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ในหลาย

หน่วยงาน เช่น ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ฝ่าย

อ านวยการส านักงาน ท้ังยังมีการจัดท า Career Path 

ให้กับพนักงาน รวมทั้งการจัดท าโครงสร้างเงินเดือนให้

สอดคล้องกับตลาด 
 

 ท้ังนี้ เพื่อการพัฒนาองค์รวมในทุกภาคส่วน

ให้เกิดการขับเคล่ือนไปข้างหน้า เตรียมพร้อมรับกับ

โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะถ้าเรา

หยุดพัฒนาตัวเอง คือเราก าลังถอยหลัง ดังนั้นองค์กร

จึงให้ความส าคัญในทุกส่วนดังท่ีกล่าวมา โดยองค์กร

เรามีวัฒนธรรมองค์กร หรือ FIRST Way ของเรา  

5 ข้อ คือ First Professional : รักงาน , Integrity : 

รักคุณธรรม , Result Oriented : รักองค์กร , 

Service Mind : รักลูกค้า , Teamwork : รักทีมงาน  

จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆท่ีองค์กรจัดช้ึน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกคน 

และยึดถือปฏิบัติให้ FIRST Way ของเรานี้คงอยู่และ

ถ่ายทอดต่อกันไปท่ัวทั้งองค์กร จนประสบความส าเร็จ

ตามความมุ่งหวังของเราทุกคน 
 

ฝ่ายการเงิน 
คุณโสมสุภา ทิพย์มณฑา 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

 รายได้หลักของบริษัท ท้ังหมดมาจากการบริหารโครงการดังนั้นในการบริหารต้นทุนเป็นหัวใจส าคัญใน

การท างานเพื่อให้ได้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท   แต่ในช่วงระหว่างการด าเนินการขอให้ฝ่าย

โครงการมีการควบคุมต้นทุนอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การบริหารกระแสเงินสด

โครงการเป็นบวก และมีผลก าไรตามท่ีต้ังไว้ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจุบันฝ่ายการเงินมีภารกิจ ซึ่งมีในส่วนของการบริหารงาน

โครงการ   มีดังนี้  

1.การบริหาร Cash Flow โครงการเป็นบวก 

2.การจัดเก็บเงินโครงการเก่าหรือใกล้ปิดจบโครงการ 

3.จัดหาและจัดสรรการใช้เงินทุนสถาบันการเงินโดยมีต้นทุนท่ีเหมาะสม  

ส่วนท่ี 2  เป็นการเตรียมความพร้อม ในการด าเนิน 2 โครงการ  ดังนี้ 

1.การเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อ โครงการ ก่อสร้างส านักงานใหญ่ บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จ ากัด    

2.โครงการการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทางคู่ค้า เช่น  การท า   E-PAYMENT , BLOCKCHAIN 

SOLUTION   
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ฝ่ายบัญชี 
คุณอนุวัช ศรีไทยพันธ์ 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 นอกจากงานท่ีท าประจ าของฝ่ายบัญชี ขณะนี้ 

ส่ิงท่ีทางฝ่ายได้ก าลังด าเนินการ คือการพัฒนาท้ัง

ทางด้านระบบฐานข้อมูลและทางด้านศักยภาพของตัว

บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐาน

และรวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองกับผู้ใช้งานรวมท้ังเพื่อ

การบริหารส่วนโครงการและผู้บริหาร 

 ส าหรับการพัฒนาทางด้านระบบฐานข้อมูล

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ เพื่อรอง

รองรับการเติบโตในอนาคต จึงได้มอบหมายให้ทาง

ฝ่ายบัญชีประสานงานทางด้านโปรแกรมเพื่อน ามาใช้

ภายในบริษัทฯ และได้ท าสัญญาซื้อขาย โปรแกรม 

เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ช่ือโปรแกรม  Mango 

ERP Software ภายใต้การดูแลของ Mango 

Consultant Company Limited.    ภาพรวมของ

โปรแกรมเพื่อน ามาใช้สนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน

ต่างๆ ของงานทางด้านโครงการของบริษัทฯ  ทางด้าน

การตลาด ทางด้านงานงบประมาณและจัดซื้อ งาน

ทางด้านคลังสินค้า งานทางด้านบัญชีและการเงิน และ

อื่น ซึ่งทุกฝ่ายจะปฏิบัติงานภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน 

ท าให้ข้อมูลเป็น Real time  สามารถตรวจสอบและ

รายงานผลได้ทันที    

 ต่อมาได้เริ่มท าการ Implement / Training  

กลุ่มผู้ใช้งานท้ังหมด รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อใช้

งาน  และได้เริ่มทดสอบระบบการใช้งานจริงเมื่อวันท่ี 

1 สิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน   

 ท่ีผ่านมาได้พบปัญหาและอุปสรรคต่าง ไม่ว่า

จะเป็นขั้นตอนหรือกระบวนต่างๆของโปรแกรม ความ

ต้องการของผู้ใช้งาน ความต้องการรายงานข้อมูลท่ี

สนับสนุนการใช้   ความคุ้นเคยจากส่ิงเดิมๆ  รวมท้ัง

ปัญหาจากส่ิงอื่นตลอดจนความต้องการในส่ิงใหม่และ

ความคาดหวังท่ีจะใช้โปรแกรมท่ีสนับสนุน 

 จากปัญหาและอุปสรรคท่ีผ่านมา ปัจจุบันทาง

ฝ่ายบัญชีและทีมงานในการพัฒนาระบบโปรแกรม ได้มี

การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 

Mango Consultant Company Limited. ในการ

จัดท าแก้ไข อาทิเช่น การ Training เฉพาะด้านหรือ

กลุ่ม การปรับปรุงรายงานต่างๆ   เพื่อให้ผู้ใช้งานและ

ผู้บริหารทุกภาคส่วน สามารถใช้ข้อมูลสนับสนุน ใน

การวิเคราะห์ และตัดสินใจ เช่น ภาพการลงทุนของ

โครงการ การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน และการราย

สถานะงบการเงินของบริษัทฯ เป็นต้น    

 ส่วนนี้คือภารกิจท่ีทางฝ่ายบัญชีเป็นส่วนหนึ่งท่ี

ปฏิบัตินอกเหนือจากงานของฝ่ายเอง ซึ่งเมื่อโปรแกรม

สามารถใช้งานครบทุกระบบแล้ว  โปรแกรมยังเป็นท่ี

ยอมรับท้ังทางด้านกรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์ 

และหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเช่นธนาคาร ทาง 

Mango Consultant Company Limited. ได้มีการ

ประสานงานรวมท้ังการจดทะเบียนเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้

โปรแกรมมั่นใจในการใช้งาน  และสอดคล้องกับ

นโยบายของบริษัทฯ(Rode Map) ท่ีวางเป้าหมายการ

น าบริษัท เข้าตลาดหลักทรัพย์  การพัฒนาทางด้านการ

จ่ายช าระเงิน ตลอดจนการเก็บข้อมูลต่างตามเงื่อนของ

กฎหมายบัญชีในอนาคต    
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 ส่ิง ท่ีขาดไม่ไ ด้เมื่อระบบมีการพัฒนา ตัว

บุคลากรซึ่งเป็นตัวขับเคล่ือนในการปฏิบัติงาน ภายใน

ฝ่ายบัญชีเองต้องมีการพัฒนาท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น

ทักษะ ความรู้ ความสามารถของตัวบุคคล เป็น

ส่ิงจ าเป็น ปัจจุบันนี้ได้มีการเสริมความรู้ เช่น การ

อบรมจากภายในและภายนอก หรือ การเรียนรู้โดย

ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งทางฝ่ายเองได้ใช้ระบบนี้

ต่อเนื่องมาประมาณ 3 ปีแล้ว ท าให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ วิเคราะห์ รายบุคคลอีกท้ังยังประหยัดค่าใช้จ่าย

ขอบริษัทฯ ได้ประโยชน์ท้ัง2 ฝ่าย  รวมถึงในอนาคต

ตามแผนงานท่ีทีมงานฝ่ายบัญชี จะถ่ายทอดความรู้

หรือข้อมูลอาทิทางด้านภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ใบก ากับ

ภาษี ค่าใช้จ่ายท่ีถูกต้อง เอกสารท่ีถูกต้องหรือต้องมี  

ให้กับกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ อ เกิดความเข้าใจ

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

 ปัจจุบันทางฝ่ายบัญชี เป็นส่วนกลางหรือแทบ

จะเป็น Center ในการประสานงานกับทุกๆหน่วยงาน 

เพื่อขอข้อมูลไม่ว่าเป็นเรื่องการเคลียร์เอกสารหรือการ

เบิกจ่าย ทางทีมงานฝ่ายบัญชีจะประสานเบื้องต้น

เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนท่ีน าเสนอต่อไป   ส่วนใน

เ รื่ อ ง อื่ น  ๆ ส าห รั บก า ร บริ ห า ร ท า ง ฝ่ าย บั ญ ชี 

ประสานงานและขอความร่วมมือกับทุกหน่วยท่ี

เกี่ยวข้อง บางครั้งอาจมีการติดตาม ขอข้อมูล รายงาน

ต่างๆ  เพื่ อน ามาวางแผนภายใต้หน้า ท่ี ท่ี ไ ด้รับ

มอบหมาย เพื่อตรวจสอบ เป็นแนวทางเพื่อให้เดินหรือ

ปฏิบัติ รวมๆแล้วเป้าหมายท่ีท าเพื่อองค์กรของเรา จึง

ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ว่าส่ิงท่ีขอข้อมูล

เพื่อน ามาใช้บางครั้งอาจจะเร่งด่วน ก็อยากให้เข้าใจ

ด้วยครับ    

WE ARE FIRST !! 

SUPPORT TEAM 
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ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร 
 

 

  หลายคนคงสงสัยว่าวัฒนธรรมองค์กรคืออะไรและมีความส าคัญต่อองค์กรเราอย่างไร วันนี้เรามาท าความรู้จัก

วัฒนธรรมองค์กรของพวกเรากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ท า ไ ม ต้ อ ง มี วัฒน ธร รมอ งค์ ก ร แ ล ะ

วัฒนธรรมองค์กรส าคัญอย่างไร? 

หากเราลองพิจารณาดูหลายบริษัทใหญ่ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน

ยาวนาน จะเห็นว่าองค์กรเหล่านี้มีองค์ประกอบหลาย

ส่วน ท่ีค ล้ายค ลึ ง กัน  แ ละหนึ่ ง ในนั้ น คื อก ารมี 

“วัฒนธรรมองค์กร” (Organization Culture) ท่ี

แข็งแรง 

ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรคือแนวทางท่ีช่วยก าหนด

ความคิด การตัดสินใจ รวมทั้งการกระท าของทุกคนใน

องค์กรร่วมกันยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นั่นเอง หรือเป็นส่ิงท่ีท าให้ทุกคนในทีมคิดและตัดสินใจ

ได้ใน “แบบเดียวกับเจ้าของ” ต้ังแต่การตัดสินใจอย่าง

เป็นระบบในขั้นตอนการท างาน รวมถึงการตัดสินใจ

ด้านอื่นๆ ยิบย่อยในแต่ละวันนั่นเอง 

 การท่ีองค์กรจะอยู่ยั่งยืนฝ่าฟันปัญหาและ

อุปสรรคมานานัปการจนด ารงคงอยู่ในปัจจุบันนั้น ก็

เป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมมาต้ังแต่

อดีต และจะมีส่วนอย่างส าคัญยิ่งต่อองค์กรในอนาคต

อีกด้วย 

2 วัฒนธรรมองค์กรของพวกเราชาวเฟิร์ส 

หรือ FIRST WAY เป็นอย่างไร? 

วัฒนธรรมองค์กรเราได้เริ่มปลูกฝังมายาวนานกว่า 30 

ปี โดยมีคติธรรมท่ีเจ้าของกิจการยึดถือปฏิบัติคือ ขยัน 

ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน อ่อนน้อม ถ่อมตน จนเมื่อปี 

2561 เราได้น าส่ิง เหล่านี้มาหล่อหลอมให้ เข้ากับ     

กลยุทธ์หรือเป้าหมายทางธุรกิจท่ีต้ังไว้ เรียกส้ันๆว่า 

FIRST WAY  ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรหลักของพวก

เราเพื่อยึดถือปฏิบัติไปสู่เป้าหมายองค์กรร่วมกัน โดย 

FIRST  WAY นั้นได้แฝงค านิยามไว้ 5 หัวข้อท่ีเป็นส่ิงท่ี

สะท้อนพฤติกรรมและอุปนิ สัยของคนในองค์กร 

ประกอบด้วย… 
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มุ่งมั่นการท างานอย่างมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญในงาน ท างานด้วย

ใจรัก สามารถบริหารการเปล่ียนแปลง และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง

รวดเร็วสามารถส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพให้แล้วเสร็จก่อนเวลาท่ีก าหนดไว้ 
 

F 
First Professional 

I 
ท างานด้วยความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่องาน มีความขยัน มุ่งมานะ ต้ังใจ

ท างาน มีสัจจะวาจา รักษาค าพูดท่ีให้กับผู้อื่น มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานช่วยเหลือ

เกื้อกูลผู้ร่วมงานในทุกระดับ มีระเบียบวินัยในตัวเอง ตรงต่อเวลา และมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  Integrity 

มุ่งเน้นผลลัพธ์และความส าเร็จขององค์กร  มีเป้าหมายในการท างาน โดยมุ่ง

ความส าเร็จขององค์กรในภาพรวม โดยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน มีการ

วางแผนปฏิบัติงานท่ีมุ่งให้เกิดผลงาน และตรวจสอบติดตามผลงานเพื่อให้ได้งานท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ตามแผน Result Oriented 

Service 

R 

Service Mind 

S 
ความพึงพอใจของลูกค้าคือความส าเร็จของพวกเรา ให้ความใส่ใจลูกค้าในทุกๆ 

รายละเอียด ให้บริการลูกค้าอย่างดีท่ีสุดอย่างเหนือความคาดหมาย โดยตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีดีของ

องค์กรต่อลูกค้า ท าให้เกิดความประทับใจ และน่าจดจ าจนลูกค้าอยากใช้บริการ

อย่างต่อเนื่อง 

Teamwork 

รักการท างานเป็นทีมและประสานงานเพื่อความส าเร็จร่วมกัน ยินดีท่ีจะท างาน

ร่วมกับผู้อื่น เปิดใจรับความคิดท่ีแตกต่างโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เคารพและให้เกียรติ

ผู้อื่น มีน้ าใจ เกื้อกูลผู้อื่นไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

ความจริงใจ ตอบสนองและให้ความร่วมมือการด าเนินงานของทีมอย่างเต็มท่ี 

สามารถส่ือสารและประสานงานท าให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้ต้ังไว้ 

T 

ท้ัง 5 ข้อนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ท่ีพวกเราทุกคนต้องช่วยกันส่งเสริม รณรงค์ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร       

เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมนี้ให้ด ารงอยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร 
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บทสัมภาษณ์พนักงานเรื่อง  FIRST WAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของ FIRST WAY ในมุมมองของพนักงาน ความส าคัญ ของ FIRST WAYที่มีต่อองค์กรและพนักงาน 

- เป็นแนวทางท่ีให้พนักงานปฏิบัติได้อย่างชัดเจนค่ะ 

5 ตัว ของ FIRST WAY ตัวไหนที่ส าคัญที่สุด 

- ส าคัญทุกๆข้อ เพราะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันให้

ประสบความส าเร็จค่ะ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับ FIRST WAY 

F = ต้องมีแผนการท างานท่ีชัดเจน และแผนส ารอง

ก่อนการท างาน 

I = การเบิกจ่ายวัสดุต้องมีแผนและเอกสารการเบิกท่ี

ชัดเจน 

R = ความส าเร็จควรมีประกาศเกียรติคุณ เก็บแต้ม

สะสมความดี 

S = จัดอบรมให้กับทีมงาน วิธีเจรจากับลูกค้า เพื่อให้

ลูกค้าพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

T = มีการประชุมและหารืออย่างต่อเนื่อง 

- เป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางของบริษัทฯ 

เพื่อท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายค่ะ 

คุณนันทพัทธ์ คุ้มนาน 

ต าแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีงบประมาณอาวุโส 

ฝ่ายงบประมาณ 
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บทสัมภาษณ์พนักงานเรื่อง  FIRST WAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของ FIRST WAY ในมุมมองของพนักงาน 

-  FIRST WAY ในความคิดของดิฉัน คือ ส่ิงท่ีบริษัทฯ

อยากให้ทุกคนเป็น และปฏิบัติตามเพื่อให้เดินตามทาง

เดียวกัน สามัคคีปรองดองกันและประสบความส าเร็จ

ร่วมกัน 

ความส าคัญของ FIRST WAYที่มีต่อองค์กรและพนักงาน 

- ดิฉันคิดว่า FIRST WAY หรือวัฒนธรรมของพวกเรา

ชาวเฟิร์สนั้น จะเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะพาองค์กรและ

พนักงานไปสู่เป้าหมายความส าเร็จได้ค่ะ แต่พวกเรา

พวกเราต้องยึดถือและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันถึง

จะสัมฤทธิ์ผลค่ะ 

5 ตัว ของ FIRST WAY ตัวไหนที่ส าคัญที่สุด 

- Result Oriented รักองค์กร มุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน

เพื่อความส าเร็จขององค์กรค่ะ เพราะว่า หากเราไม่มี

ใจรักองค์กร เราก็จะไม่อยากท างานไม่อยากอยู่ 

สุดท้ายมันก็จะไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

เดียวกันได้ แต่หากเรารักองค์กร เราก็จะตอบตัวเอง

เสมอว่าเราจะท าอะไรเพื่อองค์กรและเราก็จะท างาน

ได้อย่างเต็มท่ีและภูมิใจในส่ิงท่ีท าโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ 

อะไรท่ีท าด้วยความรักมันย่อมดีเสมอ FIRST WAY ท้ัง 

5 ตัว หากไม่มี Result Oriented ในตัวแรกๆอีก 4 

ข้อท่ีเหลือก็ยากท่ีจะปฏิบัติค่ะ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับ FIRST WAY 

- FIRST WAY อาจจะมองดูว่าไม่มีความส าคัญ แต่

ดิฉัน เ ช่ือว่ าถ้ าท าตามนี้  อ ง ค์ก รของ เราก็ จะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 

คุณนริศรา เรืองศรี 

ต าแหน่ง : เจ้าหน้าท่ีบุคคล 

ฝ่ายบุคคล 
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กิจกรรมร่วมสนุกตอบค าถาม FIRST WAY 
 กิจกรรมเกมส์ตอบค าถามสนุกๆ ท่ีสอดแทรกความรู้เกี่ยววัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเรา ซึ่งเป็นวิถีของพวก

เราชาวเฟิร์สท่ีปฏิบัติกันมา กิจกรรมได้ออกมาให้ทุกท่านร่วมสนุกทุกวันพุธ และประกาศผลในวันพุธถัดไป ผู้ท่ีตอบ

ค าถามโดนใจจะได้รับรางวัลสุดชิค Limited edition ไปใช้กันเก๋ๆเลย ใครอยากได้ต้องมาร่วมสนุกกันนะครับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP.1 ค าถาม: FIRST WAY คืออะไร? EP.2 ค าถาม: การท างานอย่าง “มืออาชีพ” กับ “มีอาชีพ” 

แตกต่างกันอย่างไร 

EP.3 ค าถาม: “คุณธรรมและจริยธรรม” ของท่านข้อใดที่ใช้

ยืดถือในการท างาน พร้อมบอกเหตุผล EP.4 ค าถาม: คุณคิดว่าจะสนันสนุนเป้าหมายขององคก์รให้

ประสบผลส าเร็จอยา่งไร? 

EP.5 ค าถาม: ท่านมีเทคนิคหรือวิธีการสรา้งความประทับใจ

ให้ลูกค้าหรือคนรอบข้างอย่างไร? EP.6 ค าถาม: ท่านคิดว่าอะไรคือหวัใจของการท างานเป็นทีม? 
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เชิญร่วมสนุกกิจกรรม FIRST Way ผ่านวารสารเฟิร์ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

สามารถร่วมกิจกรรมสนุกๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัล Limited edition ได้ทุกวันพุธ และประกาศผลในวัน

พุธถัดไป ประกาศกิจกรรม FIRST WAY ผ่านทาง E-mail : hr@first-techno.co.th  

กิจกรรมรู้ไหม อะไรเอ่ย? เป็น

กิจกรรม FIRST WAY รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็น

เกมส์ลับสมอง ท่ีแอบสอดแทรกความรู้

เกี่ยวกับ FIRST WAY ให้เพื่อนๆชาวเฟิร์สได้

จดจ าได้ง่ายข้ึน 

mailto:hr@first-techno.co.th
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การก าหนดเง่ือนไขในความตกลง CPTPP เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์ 
 

ของประเทศและกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้รับเหมาและผู้ผลิตสินค้าระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและเคร่ืองกล 
ฉบับแก้ไข วันที่ 15 มกราคม 2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร  

ความตกลง  CPTPP ประกอบไปด้วย

ประเทศสมาชิกปัจจุบัน 11 ประเทศและมีผล

บังคับใช้แล้วกับประเทศสมาชิก 7 ประเทศท่ีให้

สัตยาบัน  (เม็กซิโก ญี่ปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์  

แคนาดา ออสเตรเลีย  และเวียดนาม)  พันธกรณี 

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (ข้อบทท่ี 15) 

ก าหนดให้ประเทศสมาชิกเปิดตลาดการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐเพื่อให้ผู้ประมูลต่างชาติ  (ท่ีมาจาก

ประเทศสมาชิก CPTPP)  เข้ามาแข่งขันกับผู้

ประมูลชาวไทย และได้สิทธิเหมือนผู้ประมูลชาว 

ไทยทุกประการ  อย่างไรก็ดี การเจรจา CPTPP 

เปิดช่องให้ประเทศสมาชิกก าหนดข้อสงวนเพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการได้ เช่น ขอ

ไม่ผูกพันสาขาท่ีอ่อนไหว การขอแต้มต่อให้ภาค

ธุรกิจในประเทศ การขอใช้วัตถุดิบในประเทศ 

(Local Content) การจ้างงานคนท้องถิ่น  

 

การ ให้ สิ ทธิ พิ เ ศษกับธุ ร กิ จ   SMEs  

(Transitional  Period)  การก าหนดมูลค่าขั้นต่ า

ท่ีสูงกว่าตามความตกลง รวมถึงให้สิทธิประเทศ

ก าลังพัฒนามีระยะเวลาในการปรับตัว  ส าหรับ

ในส่วนบริ การ   ก่ อสร้ า งและวิ ศวกรรม ท่ี

เกี่ยวข้อง ประเทศไทยในฐานะท่ีพิจารณาเข้าร่วม

เป็นสมาชิกความตกลงฯ สามารถศึกษาข้อสงวน

จากประเทศอื่นเพื่อก าหนดแนวทางในการเจรจา

เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ประเทศ   เอกสารนี้

น าเสนอผล    การศึกษาและ  (ร่าง)  ข้อเสนอ

แนวทางการเจรจาความตกลง CPTPP ในเรื่อง

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะ สาขา

บริการและวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (Construction 

and Engineering Services) เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของประเทศ       และก ลุ่ม ผู้

ประกอบวิชาชีพผู้รับเหมาและผู้ผลิตสินค้าระบบ

วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล  
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ความเป็นมาและสาระส าคัญของความตกลง CPTPP   

ประโยชน์และข้อกังวลของผู้ประกอบการด้านรับเหมา และผู้ผลิตสินค้าระบบไฟฟ้า 

และเครื่องกล  

ตัวอย่างข้อสงวน (รายการข้อผูกพัน) ท่ีส าคัญเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในบริการก่อสร้าง 
(Construction Services) ของประเทศสมาชิกอื่น  

(ร่าง) ข้อสงวน (รายการข้อผูกพัน) ของประเทศไทยท่ีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในบริการก่อสร้าง 
(Construction Service) ท่ีจะใช้เจรจาในความตกลง CPTPP เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศและผู้ประกอบการไทย  

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเข้าเป็นภาคี CPTPP กับการไม่เข้าร่วมเป็นภาคี 

ในส่วนของการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 

*ในกรณีท่ีประเทศไทยประสงค์จะเข้าเป็นภาคี CPTPP ประเทศไทยสามารถเจรจาท าข้อสงวนเพื่อให้สิทธิคนไทยดีกว่า   

คนต่างชาติในบางข้อเพื่อรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจของคนในชาติได้บางประการตามท่ีอธิบายไว้ในส่วนท่ี 4 เอกสาร

ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง CPTPP ไม่เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง CPTPP 
1 ไม่สามารถก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นประมูลต่างชาติ (ท่ีมา

จากประเทศสมาชิก CPTPP ท้ัง 11 ประเทศ) ต้องท า 
Joint Venture/Consortium กับคนไทยในการประมูล
งานภาครัฐ 

สามารถก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นประมูลต่างชาติต้อง
ท า Joint Venture/Consortium กับคนไทยในการ
ประมูลงานภาครัฐ 

2 ไม่สามารถให้แต้มต่อผู้ประกอบการไทยในข้อก าหนด
การประมูลได้ เช่น ก าหนดให้ใช้วัสดุของไทย ก าหนดให้
ใช้สินค้าไทย ฯลฯ 

สามารถก าหนดเงื่อนไขการประมูลเพื่อให้แต้มต่อ
ผู้ประกอบการไทยได้ เช่น ก าหนดให้ใช้วัสดุของไทย 
ก าหนดให้ใช้สินค้าไทย ฯลฯ 

3  ต้องให้สิทธิ ผู้ยื่นประมูลต่างชาติ (ท่ีมาจากประเทศ
สมาชิก CPTPP ท้ัง 11 ประเทศ) เท่าเทียมกับผู้ยื่น
ประมูลชาวไทยทุกประการ 

ไม่ต้องให้สิทธิผู้ยื่นประมูลต่างชาติ (ท่ีมาจากประเทศ
สมาชิก CPTPP ท้ัง 11 ประเทศ) เท่าเทียมกับผู้ยื่น
ประมูลไทยทุกประการ  

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 4 

ส่วนที่ 1 
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ส่วนที่ 1: ความเป็นมาและสาระส าคัญของความตกลง CPTPP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภายหลังสหรัฐอเมริกาออกจากการเป็นสมาชิก

ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

(Trans-Pacific Partnership: TPP) ประเทศสมาชิกท่ี

เหลือ 11 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน 

แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู 

สิงคโปร์ และเวียดนาม เห็นชอบในหลักการให้เปล่ียน

ช่ือเป็น “ความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับ

หุ้ น ส่ ว น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค พื้ น แ ป ซิ ฟิ ก 

(Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership: CPTPP)” โดยมีการลง

นามความตกลงเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2561 ณ กรุงซานติ

อาโก ประเทศชิลี ในการนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญ

กับการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP   

ความตกลง CPTPP จะมีผลบังคับใช้เมื่อ

ประเทศสมาชิกอย่างน้อย 6 ประเทศให้สัตยาบันความ

ตกลง  และ เมื่ อ วัน ท่ี  31 ตุลาคม 2561 ประ เทศ

ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ี 6 ท่ีให้สัตยาบัน และประเทศ

เวียดนามได้ให้สัตยาบันเป็นประเทศท่ี 7 เมื่อวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2561 ท าให้ความตกลง CPTPP มีผลบังคับ

ใช้ ส าหรับ 7 ประเทศสมาชิกแรกท่ีให้สัตยาบัน เมื่อ

วันท่ี 30 ธันวาคม 2561  

- 7 ประเทศสมาชิกท่ีความตกลง CPTPP มีผล

บังคับใช้แล้ว ได้แก่ เม็กซิโก ญี่ปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ 

แคนาดา ออสเตรเลีย และเวียดนาม   

- 4 ประเทศสมาชิกท่ียังไม่ให้สัตยาบัน (บรูไน ชิลี 

มาเลเซีย และเปรู) ยังไม่ต้องผูกพันในความตกลง 

CPTPP จนกว่าจะได้ให้สัตยาบัน 

เมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ ประเทศภาคี
จะต้องยอมรับข้อบท กฎเกณฑ์และภาคผนวก ซึ่งรวม 
ถึงการเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเข้มงวด 
อย่างไรก็ดี ความตกลงเปิดช่องให้ประเทศสมาชิกท่ี
เป็นประเทศก าลังพัฒนามีระยะเวลาในการปรับตัว 
(Transitional Period) ซึ่งจะได้รับการผ่อนปรน
มาตรการบางส่วน การใช้มาตรการนี้จะข้ึนอยู่กับการ
เจรจากับสมาชิกความตกลง CPTPP นอกจากนี้ 
ประเทศสมาชิกท้ัง 11 ประเทศสามารถก าหนดข้อ
สงวน (หรือตามความตกลงเรียกว่า “รายการข้อ
ผูกพัน”) ซึ่งเป็นการก าหนดขอบเขตว่าประเทศตน
ยอมผูกพันปฏิบัติตามความตกลงได้เพียงไร (แต่ละ
ประเทศสมาชิกจะระบุรายการข้อผูกพันเหล่านี้ไว้ใน
ภาคผนวกของบทท่ี 15) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ขอแต้มต่อให้ผู้ประกอบการคนชาติ และไม่ผูกพัน
สาขาท่ีอ่อนไหว เช่น การขอยกเว้น สาขาบริการท่ี
อ่อนไหวจากการปฏิบัติตามความตกลง การขอแต้มต่อ
ให้ภาคธุรกิจในประเทศ (เรื่องการขอใช้วัตถุดิบใน
ประเทศการขอซื้อวัตถุ ดิบจากผู้ประกอบการใน
ประเทศ การจ้างงานคนท้องถิ่น) การให้แต้มต่อกับ
ธุรกิจ SMEs การก าหนดมูลค่าข้ันต่ าท่ีสูงกว่าตาม
ความตกลง ฯลฯ ซึ่งเอกสารนี้จะอธิบายสรุปตัวอย่าง
ข้อสงวนท่ีประเทศสมาชิกต่างๆท าไว้ในส่วนที่ 3   
 

ส าหรับประเทศไทยในฐานะประเทศใหม่ท่ียัง

ไม่ได้ร่วมลงนามต้ังแต่แรก ถ้าหากประสงค์จะเข้าร่วม

เป็นสมาชิกจะต้องไปเจรจากับประเทศสมาชิกเดิมว่า

จะขอต้ังข้อสงวน (ท ารายการข้อผูกพัน) ในเรื่องใดบ้าง 

เอกสารฉบับนี้ จะน าเสนอตัวอย่างข้อสงวนท่ีประเทศ

ไทยสามารถน าไปใช้เจรจาไว้ในส่วนท่ี 4  เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของประเทศ  และเพื่อผลประโยชน์ของ

กลุ่มผู้ให้บริการรับเหมาและผู้ผลิตสินค้าระบบไฟฟ้า

และเครื่องกล   
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สาระส าคัญของข้อบทเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ข้อบทท่ี 15) ของความตกลง CPTPP  

 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ข้อบทครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ และ

งานก่อนสร้างของหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง 

กรม ส่วนราชการท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 

เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน เป็นต้น 

3. ในการประมูลงานของรัฐ ประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติกับสินค้า บริการ และผู้ประกอบการของ
ประเทศสมาชิก CPTPP เท่าเทียมกับผู้ประกอบการ
ไทย และไม่สามารถให้สิทธิพิเศษหรือแต้มต่อใดๆ กับ
ผู้ประกอบการไทยได้ เช่น การบังคับใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ การซื้อวัตถุดิบจากผู้ประกอบการไทย การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การบังคับให้ผู้ชนะ การประมูลมา
จัดต้ังธุรกิจเพื่อลงทุนในประเทศ  
 

2. ประเทศไทยต้องก าหนดมูลค่าขั้นต่ าของการประมูล
เพื่อให้ผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก CPTPP เข้า      
มาแข่ ง ขัน กับ ผู้ปร ะกอบการ ในประ เทศ ไทยไ ด้ 
ยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียท่ีก าหนดมูลค่าขั้นต่ าของ
การประมูล ดังนี้  
 

มูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ของประเทศมาเลเซีย  
ปีแรกที่ความตกลงมีผล
บังคับใช้ – ปีที่ 4         

มูลค่าข้ันต่ า ~ 70 ล้านบาท 

ปีที่ 5 – ปีที่ 7 มูลค่าข้ันต่ า ~ 38 ล้านบาท 

ปีที่ 8 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 6 ล้านบาท 

 
มูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างบริการก่อสร้างของ

ประเทศมาเลเซีย  
ปีแรกที่ความตกลงมีผล
บังคับใช้ – ปีที่ 5   

มูลค่าข้ันต่ า ~ 3,000 ล้านบาท 

ปีที่ 6 – ปีที่ 10      มูลค่าข้ันต่ า ~ 2,400 ล้านบาท 

ปีที่ 11 – ปีที่ 15  มูลค่าข้ันต่ า ~ 1,900 ล้านบาท 

ปีที่ 16 – ปีที่ 20 มูลค่าข้ันต่ า ~ 1,400 ล้านบาท 

ปีที่ 21 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 650 ล้านบาท 

 
 

 
 

4. ประเทศสมาชิกต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย
ปราศจากการคอรัปช่ัน และจะต้องจัดต้ังองค์กรท่ีเป็น
กลาง (Impartial Body) เพื่อรับข้อร้องเรียนของผู้
ประมูลงานและสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ความกระจ่าง
กับผู้ประกอบการท่ีร้องเรียน  

5. ความตกลง CPTPP ให้โอกาสประเทศก าลังพัฒนา
ให้มีระยะเวลาในการปรับตัว (Transitional Period) 
เช่น สามารถให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการในประเทศ 
ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าของการประมูลท่ีสูงกว่าท่ัวไปแต่
ต้องทยอย ลดลง ตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้น มาตรการ
เหล่านี้จะข้ึนอยู่กับการเจรจากับประเทศสมาชิก 
CPTPP   

6. ความตกลง CPTPP ก าหนดให้ประเทศสมาชิกระบุ
รายการข้อผูกพันในภาคผนวก (Annex) ซึ่งท าหน้าท่ี
เป็นการก าหนดข้อสงวนท่ีวางขอบเขตว่าประเทศตน
จะผูกพันตามความตกลงได้มากน้อยเพียงใด โดยให้
ระบุข้อมูลใน 10 หมวดดังต่อไปนี้ (ถ้าหากประเทศ
ไทยต้องการเข้าร่วม จะต้องเจรจารายการข้อผูกพัน
เหล่านี้กับประเทศสมาชิกความตกลง CPTPP)   
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หมวด A ระบุมูลค่าขั้นต่ าและหน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีจะอยู่ภายใต้บังคับของความตกลง 
หมวด B ระบุหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่จะอยู่ภายใต้บังคับของความตกลง 
หมวด C ระบุหน่วยงานอื่นๆ ท่ีจะอยู่ภายใต้บังคับของความตกลง 
หมวด D รายการสินค้าท่ีจะอยู่ภายใต้บังคับของความตกลง 
หมวด E รายการบริการ นอกเหนือจากบริการรับเหมาก่อสร้าง ท่ีจะอยู่ภายใต้บังคับของความตกลง 
หมวด F ระบุบริการรับเหมาก่อสร้างท่ีจะอยู่ภายใต้บังคับของความตกลง 
หมวด G ระบุหมายเหตุท่ัวไป 
หมวด H ระบุสูตรค านวณการปรับเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ าท่ีเหมาะสม 
หมวด I ระบุประกาศข้อมูลการ จัดซื้ อ จัดจ้าง  ซึ่ งครอบคลุมรายละเอียดเรื่ อง คุณสมบั ติของ ผู้ เสนอ                 

ราคา ข้อมูลหลังการตัดสินการประกวดราคา ฯลฯ   
หมวด J ระบุมาตรการเปล่ียนผ่าน (Transitional Measures)   

  
ส่วนที่ 2: ประโยชน์และข้อกังวลของผู้ประกอบการด้านรับเหมาและผู้ผลิตสินค้าระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล¹ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                                                                                           

 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากเข้าร่วมความตก

ลง CPTPP ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ

ผลกระทบอื่นๆ   ต่อสมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า

และเครื่องกลไทย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประโยชน์  
1. เพิ่มการแข่งขันจากคู่ค้าภาคีความตกลง ท าให้รัฐ
ได้สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูก  
2. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการของไทยไป
ยังตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคู่ภาคี  
3. ท าให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ขจัดการทุจริตคอรัปช่ัน 
 

2.ความตกลง CPTPP ก าหนดให้ใช้มาตรฐานสากล 
(International Standard) ในการก าหนดคุณสมบัติ
ของสินค้าและบริการ (Technical Specification) ท่ี
จะจัดซื้ อ จัดจ้าง  อาจท าให้ ผู้ประกอบการ ไทย
เสียเปรียบคู่แข่งขัน จากต่างชาติ และอาจท าให้
ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันได้ ถึงแม้จะเป็น
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน
ไทยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรมไทย (มอก.) ใน
การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งบางมาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานสากล 
จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงมาตรฐานและปรับตัว 
ท้ังผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าในประเทศไทย
ใน ก าร แ ก้ ไ ข ม าตร ฐ าน เ ดิ มแ ละ เ รี ย น รู้  ต า ม
มาตรฐานสากล  
 
3.สินค้าของไทยเองอาจไม่สามารถเสนอขายให้กับ
ภาครัฐของประเทศสมาชิกได้ หากส่วนประกอบไม่ได้
ตามกฎแหล่งก าเนิดสินค้า (Rule of origin)  
 

ข้อกังวล/ผลกระทบ  
1.ประเทศไทยยังไม่มีการเปิดตลาดจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐในความตกลงการค้าเสรีใดๆ ดังนั้น การเปิด
ตลาดอาจท าให้สูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้แก่ต่างประเทศ  
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4.เกิดผลกระทบต่อการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
จากการใช้จ่ายภาครัฐ และเกิดความล่าช้าในการ
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

 

5.ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในการ
แข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศ 
   
6.ไม่สามารถใช้แต้มต่อหรือการให้สิทธิพิเศษในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้  
 
7.หากไทยลดภาษี ศุลกากรเป็นศูนย์ให้เวียดนาม 
มาเลเซียและสิงคโปร์ ตามข้อตกลง AEC ก็ต้องลด
ภาษีดังกล่าวให้กับสมาชิกภาคีอื่นใน CPTPP ด้วย 

 
8.กลุ่มผู้ประกอบการด้านรับเหมาและผลิตสินค้า

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ 

SMEs ไม่ได้ขยายการขายสินค้าและบริการไปยัง

ภาครัฐในต่างประเทศ ดังนั้นการเปิดการค้าเสรีจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP จะ

ท าให้ผู้ประกอบการรับเหมาและผลิตสินค้าระบบ

ไฟฟ้าและเครื่องกลไม่ได้รับประโยชน์ แต่อย่างใด แต่

จะต้องเสียประโยชน์จากการเข้ามาแข่งขันจากคู่แข่ง

จากต่างประเทศสมาชิก CPTPP หรือประเทศอื่นท่ีไป

ลงทุน ในประเทศสมาชิก CPTPP โดยผู้ประกอบการ

ไทยไม่สามารถใช้สิทธิแต้มต่อหรือสิทธิพิเศษในการ

จัดซื้อจัดจ้างได้ 

9.ในปัจจุบันการบังคับใช้สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับ
ผู้รับเหมาจากต่างประเทศจะท าได้ยากและมีค่าใช้จ่าย
ท่ีสูงกว่าผู้รับเหมาไทย โดยเฉพาะผู้รับเหมาต่างชาติท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทย
และหรือมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วต่ าเกินกว่าท่ีจะ
ท างานตามงานท่ีจ้างได้จนส าเร็จ ซึ่งมีความเส่ียงใน
การท้ิงงานหรือสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการราย
ย่อยในการจ้างช่วงผู้รับเหมารายย่อยในประเทศแล้ว
ไม่ช าระเงิน อีกท้ังถ้าเงื่อนไขสัญญาไม่ก าหนดให้ใช้
กฎหมายไทย ศาลไทยหรืออนุญาโตตุลาการไทย ก็จะ
ท าให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นและเสียเปรียบในการ
บังคับใช้สัญญาเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการไทย 
 

10.การเข้ามาท างานโดยบริษัทต่างชาติในประเทศไทย
มักมีการลักลอบเอาแรงงาน ช่างและวิศวกรต่างชาติ
ผิดกฎหมายเข้ามาท างานแทนคนไทยอยู่เสมอท้ัง ๆท่ีมี
แรงงาน ช่างและวิศวกรไทยท่ีสามารถท างานได้เป็น
การแย่ง อาชีพคนไทย ท้ังนี้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ควรก าหนดให้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ีจ้างภายในประเทศ (หรือก าหนด
เป็นสัดส่วนเช่น 80%) ยกเว้นผู้เช่ียวชาญ เฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าหรือกรณีเป็นเทคโนโลยีท่ียังไม่มี
ผู้ประกอบการในประเทศด าเนินการอย่างแพร่หลาย 
หรือ ขาดแคลนบุคคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  
 
11.รัฐบาลยังไม่มีมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดหรือ
ป้องกันการผูกขาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากต่างชาติท่ีชัดเจน 
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ได้ก าหนดโควต้า
ปริมาณงานในมือในแต่ละผู้ประกอบการเพื่อป้องกัน
การ Dump ราคาและทุ่มครองตลาดจากต่างชาติ  
 

12.รัฐบาลยังไม่มีมาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการได้รับการเยียวยาอันเกิด จาก
ผลกระทบของการท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 178 ท่ีเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนดังนั้นหากเข้าร่วมความตกลง CPTPP แล้วเกิดความเสียหายต่อกลุ่มอาชีพใด ก็ยังไม่มี
หลักประกันในการเยียวยาจากรัฐบาล  
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ส่วนที่  3: ตัวอย่างข้อสงวน (รายการข้อผูกพัน)  ที่ส าคัญเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างในบริการก่อสร้าง 
(Construction Services) ของประเทศสมาชิกอื่น 

ประเทศสมาชิกท้ัง 11 ประเทศก าหนดข้อสงวนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหลายประการมาก ข้อสงวนท่ี
ยกตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อสงวนเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบริการก่อสร้างและวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้อง (Construction and 
Engineering Services)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศออสเตรเลีย 

ไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้าง 

– การจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงกลาโหม 

– บริการด้านการแยกพลาสมา 

– บริการด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล 

– บริการด้านสุขภาพและสวัสดิการ 

– บริการด้านการวิจัยและพัฒนา 

แต้มต่อส าหรับธุรกิจชาติ  
– ไม่บังคับใช้กับ SMEs ในการจะได้สิทธิพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการ  
– ไม่บังคับใช้กับมาตรการเพื่อปกป้องสมบัติชาติทาง
ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี  
– ไม่บังคับใช้กับมาตรการเพื่อสุขภาพและสวัสดิการของ
ชนพื้นเมือง  
– ไม่บังคับใช้กับมาตรการเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชนพื้นเมือง  
– ยกเว้นการปฏิบัติเยี่ยงชาติส าหรับโครงการสนับสนุน
อุตสาหกรรมออสเตร เ ลียและโครงการต่อ เนื่ อ ง 
(Industry Capability Program)  
 

ประเทศบรูไน  
– ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรก ากับดูแล
การเงินของบรูไน ( Autoriti  Monetari Brunei 
Darussalam) ส าหรับวัตถุดิบในการผลิตเหรียญ   
– ไม่รวมการจัดซื้อจัดจ้างของพระราชวัง 

ประเทศแคนาดา  

บริการด้านก่อสร้าง: ไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้าง  

– บริการขุดลอก (Dredging)  
– บริการก่อสร้างท่ีถูกจัดจ้างในนามของกระทรวง
คมนาคมแห่งสหพันธรัฐ (Federal Department of 
Transport) 
ข้อยกเว้นอื่นๆ  

– ในส่วนของกระทรวงการป้องกันประเทศ (Ministry 
of Defence) และกรมต ารวจจะครอบคลุมเฉพาะ
สินค้าท่ีก าหนดไว้ตามเอกสารจ าแนกประเภทสินค้า
แห่งสหพันธรัฐ (Federal Supply Classification: 
FSC) 99 รายการ อาทิ อุปกรณ์รางรถไฟ รถ
แทรกเตอร์ ยางและท่อ เครื่องแม่พิมพ์ อุปกรณ์ขน
ถ่ายวัสดุ ฯลฯ    
– ไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องสิทธิพิเศษท่ีให้แก่ 
SMEs  

ประเทศญ่ีปุ่น  
ไม่บังคับใช้กับกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง

ทางรถไฟโดยส านักงานการก่อสร้าง การขนส่ง และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ง แ ห่ ง ญี่ ปุ่ น ( JapanRailway 
Construction, Transport and Technology 
Agency) และบริษัทรถไฟใต้ดินโตเกียวในการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย (Transportation Safety 
Operation)   
 

ประเทศสิงคโปร์  
ไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารท่ีท า

การของผู้แทนต่างประเทศและอาคารส านักงานใหญ่ท่ี
ด าเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศ  
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ประเทศมาเลเซีย  
บริการด้านก่อสร้าง: ไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้าง 
– บริการด้านขุดลอก  
– บริการก่อสร้างเพื่อคงไว้หรือปรับปรุงสภาพพื้นท่ี
ลาดเอียง (Maintaining existing slope) หรือสร้าง
ขึ้นใหม่ (Construct new slope) เพื่อปรับปรุงพื้นท่ี
ลาดเอียงท่ีมีอยู่เดิม หรือก่อสร้างพื้นท่ีลาดเอียงใหม่อัน
เนื่องมากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณ์
ฉุกเฉิน  
 
ไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้  
– สัญญาความร่วมมือรัฐ-เอกชน (PPP) ท่ีรวมไปถึง
สัญญาการออกแบบ-ก่อสร้าง-บริหารจัดการ (Build-
Operate-Transfer: BOT)  
– สัญญาสัมปทานงานโยธาสาธารณะ (Public Works 
Contract)  
– โครงการเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
– มาตรการท่ีให้ประโยชน์แก่กิจการ SMEs  
 
มาตรการช่วงเปล่ียนผ่าน (Transitional Measures) 
มูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ  

ปีแรกที่ความตกลง 
มีผลบังคับใช้–ปีที่ 4 

มูลค่าข้ันต่ า ~ 70 ล้านบาท 

ปีที่ 5 – ปีที่ 7 มูลค่าข้ันต่ า ~ 38 ล้านบาท 

ปีที่ 8 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 6 ล้านบาท 

 
มูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างบริการก่อสร้าง 

ปีแรกที่ความตกลง 
มีผลบังคับใช้ – ปีที่ 5 

มูลค่าข้ันต่ า ~ 3,000 ล้านบาท 

ปีที่ 6 – ปีที่ 10 มูลค่าข้ันต่ า ~ 2,400 ล้านบาท 
ปีที่ 11 – ปีที่ 15 มูลค่าข้ันต่ า ~ 1,900 ล้านบาท 

ปีที่ 16 – ปีที่ 20 มูลค่าข้ันต่ า ~ 1,400 ล้านบาท 

ปีที่ 21 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 650 ล้านบาท 
 

มาตรการช่วงเปล่ียนผ่านอื่นๆ ท่ีให้แต้มต่อกับธุรกิจ
ชาติ  

– ไม่บังคับใช้ข้อบทจัดซื้อจัดจ้างของ CPTPP กับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ท่ีไ ด้รับเงินทุนจากโครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจเป็นเวลา 25 ปีนับจากความตกลงมีผลบังคับ
ใช้  

– ชะลอการบังคับมาตรการจัดต้ังองค์กรท่ีเป็นกลาง 
(Impartial Body) เพื่อรับข้อร้องเรียนของผู้ประมูล
งานและสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ความกระจ่างกับ
ผู้ประกอบการท่ีร้องเรียน เป็นเวลา 3 ปี  โดยใน
ระหว่างช่วงเวลานี้ ให้ร้องเรียนได้ต่อกระทรวงการคลัง  

– ไม่บังคับใช้ระบบการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตก
ลง CPTPP ในบทท่ี 28 (Dispute Settlement) เป็น
เวลา 5 ปีนับจากวันท่ีความตกลงมีผลบังคับใช้ ซึ่ง
หมายถึงการขอใช้กฎหมายมาเลเซียมาระงับข้อพิพาท
ได้ในระยะเวลา 5 ปี  

– ขอใช้แต้มต่อเพื่อให้ประโยชน์กับธุรกิจมาเลเซียเป็น
เวลา 12 ปี กับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีมูลค่ามากกว่า 
50,000,000 ริงกิต (ประมาณ 389,200,000 บาท) 
เช่น การใช้วัตถุดิบในประเทศ การซื้อสินค้าจากผู้ผลิต
ในประเทศ การขอถ่ายโอนเทคโนโลยี การจ้างงานคน
ในประเทศ ฯลฯ  

– การขอแต้มต่อให้คนมาเลเซียข้างต้นจะต้องระบุไว้
อย่างชัดเจนในการประกาศระบุราคา และต้องระบุถึง
โครงการแต้มต่อท่ีถูกก าหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคา 
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ประเทศเวียดนาม  
บริการก่อสร้าง: ไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้  
– การจัดซื้อจัดจ้างบริการก่อสร้างของกระทรวง
คมนาคม   
– บริการด้านขุดลอก  
– การก่อสร้างในพื้นท่ีห่างไกลตามท่ีระบุไว้ใน
กฎระเบียบของประเทศเวียดนาม  
– การก่อสร้างส านักงานใหญ่ในระดับกระทรวง  
– สัญญาการออกแบบ-ก่อสร้าง-บริการจัดการ (BOT)  
– สัญญาสัมปทานงานโยธาสาธารณะ (Public Works 
Contract)  
– การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษท่ีให้
ประโยชน์แก่ SMEs  
 

มาตรการช่วงเปล่ียนผ่าน (Transitional Measures)  
มูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ  

ปีแรกที่ความตกลง 
มีผลบังคับใช้ – ปีที่ 5 

มูลค่าข้ันต่ า ~ 95 ล้านบาท 

ปีที่ 6 – ปีที่ 10 มูลค่าข้ันต่ า ~ 70 ล้านบาท 

ปีที่ 11 – ปีที่ 15 มูลค่าข้ันต่ า ~ 50 ล้านบาท 
ปีที่ 16 – ปีที่ 20 มูลค่าข้ันต่ า ~ 13 ล้านบาท 

ปีที่ 21 – ปีที่ 25 มูลค่าข้ันต่ า ~ 9.5 ล้านบาท 

ปีที่ 26 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 6 ล้านบาท 

 

มูลค่าของการจัดซื้อจัดจ้างบริการก่อสร้าง  

ปีแรกที่ความตกลง 
มีผลบังคับใช้ – ปีที่ 5 

มูลค่าข้ันต่ า ~ 3,000 ล้านบาท 

ปีที่ 6 – ปีที่ 10 มูลค่าข้ันต่ า ~ 1,500 ล้านบาท 

ปีที่ 11 – ปีที่ 15 มูลค่าข้ันต่ า ~ 800 ล้านบาท 

ปีที่ 16 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 400 ล้านบาท 
 

มาตรการช่วงเปล่ียนผ่านอื่นๆ ท่ีให้แต้มต่อกับธุรกิจชาติ  

– ขอผ่อนผันการด าเนินการเรื่องการประกาศคาดการณ์

ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ โ ด ย วิ ธี

อิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่มีค่าธรรมเนียม รวมถึงเกณฑ์

เรื่องข้อมูลหลังการตัดสินประกวดราคา จนกว่าระบบ

จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามจะให้บริการได้  

– ชะลอการบังคับมาตรการจัดต้ังองค์กรท่ีเป็นกลาง 

(Impartial Body) เพื่อรับข้อร้องเรียนของผู้ประมูลงาน

และ สืบหาข้ อ เ ท็จจริ ง เพื่ อ ให้ คว ามกระ จ่ า ง กั บ

ผู้ประกอบการท่ีร้องเรียน เป็นเวลา 3 ปี โดยในระหว่าง

ช่วงเวลานี้ ให้ร้องเรียนได้ต่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างตาม

กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

– ไม่บังคับใช้ระบบการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลง 

CPTPP ในบทท่ี 28 (Dispute Settlement) เป็นเวลา 

5 ปีนับจากวันท่ีความตกลงมีผลบังคับใช้ ซึ่งหมายถึงการ

ขอใช้กฎหมาย เวียดนามมาระงับข้อพิพาทไ ด้ใน

ระยะเวลา 5 ปี  

– ขอใช้แต้มต่อเพื่อให้ประโยชน์กับธุรกิจเวียดนามใน

รูปแบบใดๆ รวมถึงการใช้โครงการสิทธิพิเศษทางราคา 

เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง

ท่ีครอบคลุมท้ังหมดในแต่ละปี และลดลงหลังจาก 10 ปี

แรกเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างท่ี

ครอบคลุมท้ังหมดในแต่ละปี จนกระท่ังถึงส้ินปีท่ี 25 

จากนั้นโตรงการแต้มต่อจะยุตินับจากต้นปีท่ี 26 นับจาก

วันท่ีความตกลงมีผลบังคับใช้ 
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ส่วนที่ 4: (ร่าง) ข้อสงวน (รายการข้อผูกพัน) ของประเทศไทยที่เ ร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างในบริการก่อสร้าง 
(Construction Service) ที่จะใช้เจรจาในความตกลง CPTPP เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและ
ผู้ประกอบการไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บริการก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรมท่ี
เกี่ ย วข้ อง  (Construction and Related 
Engineering Service) ประกอบไปด้วยบริการย่อย
ตามระบบจัดประเภทสินค้ากลางขององ ค์การ
สหประชาชาติ (United Nations Central 
Classification: CPC) ปี ค.ศ. 1991 และตามเอกสาร 
MTN.GNS/W/120 ขององค์การการค้าโลก (WTO) 
ได้แก่   
– CPC 512 งานก่อสร้าง ท่ัวไป (General 
construction work for buildings)  
– CPC 513 งานก่อสร้างท่ัวไปทางวิศวกรรมโยธา 
(General construction work for civil 
engineering)  
– CPC 514, 516 งานติดต้ังและงานประกอบ 
(Installation and assembly work)  
- CPC 5164 งานด้านไฟฟ้า (Electrical Work): การ
ติดต้ังหรือการวางระบบไฟฟ้าในอาคารหรือโครงการ
ก่อสร้าง (Special trade construction work 
involving the installation of the basic 
electrical wiring network or of fittings in 
buildings or other construction projects.)  
– CPC 517 งานก่อสร้างอาคารช้ันสุดท้ายและงาน
เก็บความเรียบร้อย (Building completion and            
finishing work)  
– CPC 511, 515, 518 งานก่อสร้างอื่นๆ (others) 

จากการศึกษา   ไม่พบว่าประเทศใดสามารถ
ขอไม่ผูกพันการจัดซ้ือจัดจ้างบริการก่อสร้างได้
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ประเทศไทยสามารถมีทางเลือกใน
การเจรจาเพื่ อ ให้ ผู้ประกอบการไทยในวิชาชีพ
ผู้รับเหมาและผู้ผลิตสินค้าระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและ
เครื่องกลยังสามารถแข่งขันได้ดังต่อไปนี้  
1. เลือกสาขาบริการก่อสร้างท่ีประเทศไทยขอไม่
ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างตาม CPTPP เช่น ขอไม่ผูกพัน 
CPC 512 การก่อสร้างท่ัวไป และ CPC 514, 516 
งานติดต้ังและงานประกอบ หรือสามารถระบุสาขา
ย่อยเฉพาะลงไปอีก เช่น งานด้านไฟฟ้า (CPC 5164) 
ซึ่งคือการติดต้ังหรือการวางระบบไฟฟ้าในอาคารหรือ
โครงการก่อสร้าง  

อนึ่ ง การขอยกเว้นสาขาบริการก่อสร้าง
ท้ังหมดหรือบางสาขาออกจากความผูกพันอาจเจรจา
ได้ยาก ประเทศไทยสามารถมีทางเลือกในการเจรจา
ในด้านอื่นๆ ในหัวข้อถัดไป  
2. ในบริการก่อสร้าง ขอไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างบริ
การก่อสร้างท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานต่อไปนี้  
– กระทรวงคมนาคม  
– การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
– การไฟฟ้านครหลวง  
– การประปานครหลวง  
– การประปาส่วนภูมิภาค  
– กรมชลประทาน  
– บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  
– กระทรวงพลังงาน  
– การรถไฟแห่งประเทศไทย  
– บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด  
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* ในกรณีท่ีไม่สามารถเจรจาได้เพราะประเทศสมาชิก
อื่นไม่ยอมให้ประเทศไทยยกเว้นให้หน่วยงานเหล่านี้   
อาจก าหนดมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างท่ีท าโดยหน่วยงาน
เหล่านี้ ให้ สู งกว่ ามูลค่า ท่ัวไป ท่ี จัดซื้ อ จัดจ้าง โดย
หน่วยงานอื่นแทน (หลายประเทศสมาชิก CPTPP ก็ใช้
วิธีนี้)  

3.ขอไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้  
– การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า  
– สัญญาความร่วมมือรัฐ-เอกชน (PPP)  
– สัญญาการออกแบบ-ก่อสร้าง-บริการจัดการ (BOT)  
– การก่อสร้างส านักงานใหญ่ในระดับกระทรวง  
– สัญญาสัมปทานงานโยธาสาธารณะ (Public Works 
Contract)  
– โครงการเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
*การขอไม่ผูกพันในเรื่องต่างๆ ข้างต้นเป็นการขอท่ีไม่
มากไปกว่าส่ิงท่ีมาเลเซียและเวียดนามขอ  

4.ขอแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทย  
– ไม่ผูกพันการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษท่ี
ให้ประโยชน์แก่วิสาหกิจ SMEs  
– ยกเว้นการปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) 
ส าหรับโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยและ
โครงการต่อเนื่องในอนาคต (Industry Capability 
Program)  
*การขอไม่ผูกพันในเรื่องต่างๆ ข้างต้นเป็นการขอท่ีไม่

มากไปกว่าส่ิงท่ีมาเลเซียและเวียดนามขอ 

5.กา รขอ มาต รก า ร เ ป ล่ี ย น ผ่ าน  ( Transitional 
Measures)   

ควรใช้สิทธิของประเทศก าลังพัฒนาตาม
มาตรา 15.5 (Transitional Period) ในการขอสิทธิ
พิเศษและแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการไทยดังนี้  
 

5.1 มูลค่าขั้นต่ าของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า ก าหนด 

ระยะเวลาเพื่อการปรับตัวให้ธุรกิจจากประเทศสมาชิก 

CPTPP เข้ามาแข่งขันการประมูลได้ยกตัว อย่างมูลค่า

ขั้นต่ าท่ีก าหนดโดยมาเลเซียและเวียดนาม 

ประเทศเวียดนาม 

ปีแรกที่ ค วามตกลงมี ผล
บังคับใช้ – ปีที่ 5 

มูลค่าข้ันต่ า ~ 95 ล้านบาท 

ปีที่ 6 – ปีที่ 10 มูลค่าข้ันต่ า ~ 70 ล้านบาท 

ปีที ่11 – ปีที่ 15 มูลค่าข้ันต่ า ~ 50 ล้านบาท 
ปีที่ 16 – ปีที่ 20 มูลค่าข้ันต่ า ~ 13 ล้านบาท 

ปีที่ 21 – ปีที่ 25 มูลค่าข้ันต่ า ~ 9.5 ล้านบาท 

ปีที่ 26 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 6 ล้านบาท 

ประเทศมาเลเซีย 

ปีแรกที่ ค วามตกลงมี ผล
บังคับใช้ – ปีที่ 4 

มูลค่าข้ันต่ า ~ 70 ล้านบาท 

ปีที่ 5 – ปีที่ 7 มูลค่าข้ันต่ า ~ 38 ล้านบาท 

ปีที่ 8 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 6 ล้านบาท 

5.2 มูลค่าขั้นต่ าของการจัดซื้อจัดจ้างบริการก่อสร้าง 

ประเทศเวียดนาม 

ปีแรกที่ ค วามตกลงมี ผล
บังคับใช้ – ปีที่ 5 

มูลค่าข้ันต่ า ~ 3,000 ล้านบาท  

ปีที่ 6 – ปีที่ 10 มูลค่าข้ันต่ า ~ 1,500 ล้านบาท 
ปีที่ 11 – ปีที่ 15 มูลค่าข้ันต่ า ~ 800 ล้านบาท 

ปีที่ 16 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 400 ล้านบาท 

ประเทศมาเลเซีย 

ปีแรกที่ ค วามตกล งมีผ ล
บังคับใช้ – ปีที่ 5 

มูลค่าข้ันต่ า ~ 3,000 ล้านบาท  

ปีที่ 6 – ปีที่ 10 มูลค่าข้ันต่ า ~ 2,400 ล้านบาท 

ปีที่ 11 – ปีที่ 15 มูลค่าข้ันต่ า ~ 1,900 ล้านบาท 

ปีที่ 16 – ปีที่ 20 มูลค่าข้ันต่ า ~ 1,400 ล้านบาท 
ปีที่ 21 เป็นต้นไป มูลค่าข้ันต่ า ~ 650 ล้านบาท 
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5.3 ไม่บังคับใช้ความตกลง CPTPP กับการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีได้รับเงินทุนจากโครงการพิเศษเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจเป็นเวลา 25 ปีนับจากความตกลงมีผลบังคับ
ใช้²  
 

5.4 ขอใช้แต้มต่อเพื่อให้ประโยชน์กับธุรกิจไทยใน
รูปแบบต่างๆ (Offset) เช่น การอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบ
ในประเทศ การซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศ การขอ
ถ่ายโอนเทคโนโลยี การจ้างงานคนในประเทศ ฯลฯ 
รวมถึงการใช้โครงการสิทธิพิเศษทางราคา (Price 
performance programme) เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 40 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างท่ีครอบคลุมท้ังหมด
ในแต่ละปี และลดลงหลังจาก 10 ปีแรกเป็นไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างท่ีครอบคลุม
ท้ังหมดในแต่ละปี จนกระท่ังถึงส้ินปีท่ี 25 จากนั้น
โครงการแต้มต่อจะยุตินับจากต้นปีท่ี 26 นับจากวันท่ี
ความตกลงมีผลบังคับใช้²  โดยการขอแต้มต่อให้ธุรกิจ
ไทยข้างต้นจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในการประกาศ
ระบุราคา และต้องระบุถึงโครงการแต้มต่อท่ีถูก
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  

5.5 ชะลอการบังคับมาตรการจัดต้ังองค์กรท่ีเป็นกลาง 

(Impartial Body) เพื่อรับข้อร้องเรียนของผู้ประมูล

งานและสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ความกระจ่างกับ

ผู้ประกอบการท่ีร้องเรียน เป็นเวลา 3 ปี  โดยใน

ระหว่างช่วงเวลานี้ ให้ร้องเรียนได้ต่อหน่วยงานจัดซื้อ

จัดจ้างตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 

5.6 ไม่บังคับใช้ระบบการระงับข้อพิพาทภายใต้ความ

ตกลง CPTPP ในบทท่ี 28 (Dispute Settlement) 

เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันท่ีความตกลงมีผลบังคับใช้ ซึ่ง

หมายถึงการขอใช้กฎหมายไทยมาระงับข้อพิพาทได้ใน

ระยะเวลา5ปี  

 

*การขอไม่ผูกพันในเรื่องต่างๆ ข้างต้นเป็นการขอท่ีไม่

มากไปกว่าส่ิงท่ีมาเลเซียและเวียดนามขอ  
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
การจัดต้ังกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส าหรับนายจ้าง 

1. ท าให้ลูกจ้างมีความรู้สึกท่ีดีผูกพันต่อนายจ้างส่งผลให้ การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินสมทบท่ีนายจ้างจ่ายเข้ากองทุนสามารถหักเป็นค่าใช้จ่าย

ได้ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างปีนั้นๆ 

ส าหรับพนักงาน 

1.เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากเงินสมทบท่ีนายจ้างจ่ายเข้ากองทุน 

2.เป็นสวัสดิการเงินท่ีได้เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงาน หรือเกษียณอายุ 

3.เป็นหลักประกันแก่ครอบครัว กรณีสมาชิกทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต 

4.เป็นโอกาสออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น 

5.เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ 

6.ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

น าไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้นสามัญ อื่นๆ 

ผลประโยชน์เงินสะสมกลับเข้าไปในกองทุน 

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

1. เพ่ือส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก 

2. เพ่ือเป็นหลักประกันสมาชิกในกรณีที่สมาชิกออกจากงาน 

3. เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ครอบครัวของสมาชิกเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมลูเพิม่เตมิ 
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แนะน า K-My PDV รู้สถานะเงนิส ารองเลี้ยงชีพแบบ Real Time 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับสมาชิก PVD 

- ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

- การจัดต้ังกองทุนและวัตถุประสงค์ 

-ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการกองทุน 

 ข้อดีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

- เมื่อสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน 

- เมื่อบริษัทจ าการน าเงินไปลงทุน 

- เมื่อสมาชิกออกจากงาน 

- ค านวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อสมาชิก

ออกจากงาน 
 

-Function เสริม 

 - วางแผนเกษียณ 

 โดยใส่ข้อมูลส่วนตัว ทรัพย์สิน เงินออม และ

หนี้สินลงไป ระบบจะดึงข้อมูลกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ

สมาชิกร่วมค านวณ และได้ผลลัพธ์เป็นเงินก้อนท่ีสมาชิก

จะมีใช้ในวัยเกษียณ 

  K-MY PVD ยังบอกสมาชิกด้วยว่าเม็ดเงินก้อน

ดังกล่าวจะเพียงพอใช้ในวัยเกษียณไปจนถึงส้ินอายุขัยหรอ

ไม่ หากไม่พบ ระบบจะแนะน าการลงทัน และการออม

เพิ่มเติม 

- ค านวณภาษี 

 K-MY PVD ยังมี Function ในการค านวณภาษี 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกในช่วงเวลายื่นภาษีอีก

ด้วย 
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สิทธิประกันสังคมกับระยะเวลา  เรื่องน่ารู้มนษุย์เงินเดอืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย จะต้องส่งเงิน
สมทบมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน ในช่วง 15 เดือนท่ี
ผ่านมา    จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ และจะต้องยื่นเรื่อง
เพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันท่ีมีสิทธิ 
 
2. กรณีทุพพลภาพจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่าง
น้อย 3 เดือน ในช่วง 15 เดือนท่ีผ่านมา จึงจะสามารถ
ใช้สิทธิได้ และจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 
ปี นับจากวันท่ีมีสิทธิ 
 
3. กรณีเสียชีวิตจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 

1 เดือน ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา จึงจะสามารถใช้สิทธิ

ได้ และญาติจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี 

นับจากวันท่ีมีสิทธิ 

4.  กรณีคลอดบุตร จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่าง

น้อย 7 เดือน ใน 15 เดือนท่ีผ่านมา จึงจะสามารถใช้

สิทธิได้ และจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี 

นับจากวันท่ีมีสิทธิ 

 

 

5. กรณีสงเคราะห์บุตรจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้ว
อย่างน้อย 12 เดือน ใน 36 เดือนท่ีผ่านมา จึงจะ
สามารถใช้สิทธิได้ และจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงิน
ภายใน 1 ปี นับจากวันท่ีมีสิทธิ 
 
6. กรณีชราภาพ ถ้าส่งเงินสมทบน้อยกว่า 180 
เดือน จะมีสิทธิรับบ าเหน็จ, ถ้าส่งเงินสมทบมากกว่า 
180 เดือน จะมีสิทธิรับบ านาญ และจะต้องยื่นเรื่อง
เพื่อขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันท่ีมีสิทธิ 
 

7. กรณีว่างงานจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วอย่าง
น้อย 6 เดือน ใน 15 เดือนท่ีผ่านมา จึงจะสามารถ
ใช้สิทธิได้ และจะต้องติดต่อขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีว่างงาน 
 
 8.  กรณีออกจากงานและอยากส่งประกันสังคมต่อ
ในมาตรา  39 ต้องยื่ นสมั ครภายใน  6 เ ดือน 
นับต้ังแต่วันท่ีออกจากงาน 
 
            หมายเหตุ : กรณีออกจากงาน จะได้รับ
ความคุ้มครองต่ออีก 4 กรณี คือ เจ็บป่วย, ทุพพล
ภาพ, ตาย และคลอดบุตร เป็นระยะเวลาอีก 6 
เดือน นับต้ังแต่วันท่ีออกจากงาน 
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นานาสาระ 

 ส าหรับในคอลัมน์นี้ เราได้น าสาระความรู้ต่างๆ ท่ีได้เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ มารวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบ
ว่า ท่ีผ่านมาเราได้มีการส่ือสาร และประชาสัมพันธ์นานาสาระในเรื่องใดบ้าง 
 

ตัวอย่างนานาสาระที่ผ่านมา 
 

เตรียมรับมือพายุมังคุด 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

10 โรคมะเร็งรักษาฟรี ประกันสังคมจ่ายให้ 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 รู้ ห รื อ ไ ม่  ว่ า  1 0 
โรคมะเร็งรักษาฟรี ประกันสังคม
จ่ายให้ สบายใจ หายห่วง และ
นอกจากนี้ยังออกค่าใช้จ่ายให้ใน
ก ร ณี ท่ี เ ป็ น โ ร ค ม ะ เ ร็ ง อื่ น 
นอกเหนือจาก 10 โรคมะเร็งนี้ 
เพื่อนๆชาวเฟิร์สคนไหนจะใช้
สิทธิ์ประกันสังคม เช็คสิทธิ์กันให้
ดี น ะ  ว่ า ไ ด้ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์
อะไรบ้าง 

ในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยก าลังได้รับผลพวงของการเคล่ือนตัวของพายุมังคุด ซึ่งท าให้เกิดฝนตกหนัก
ในประเทศไทย ด้วยความห่วงใยเพื่อนพนักงาน เราจึงได้แจ้งเตือน และเน้นย้ าถึงข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้ทุกท่าน
ได้ระมัดระวงักัน และนัน่ยังเป็นครั้งแรก ท่ีทุกท่านได้รู้จักกับข่าวสารออนไลน์ “HR นานาสาระ” 



 

44 FIRST MAGAZINE 

รู้จักแบ่ง...ก็ไม่ต้องแบก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วิธีบริหารร่างกายส าหรับมนุษย์ออฟฟิศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถ้าเพื่อนๆชาวเฟิร์สรู้จักแบ่งเงิน

ออมอย่างถูกวิธี และใช้ให้จ่ายคุ้มค่า ก็จะ
ท าให้เกิดความสมดุลทางการเงิน ถึงแม้ว่า
จะมีหนี้ก็ตาม แต่เราก็จัดการได้อย่างลงตัว 
และไม่หนีหนี้ให้เสียเครดิตแน่นอน 

 
ท างานหนักงานก็พักบ้าง มายืด

เส้นยืดสายกัน ออกก าลังกายไม่ได้วุ่นวาย
อย่าง ท่ี คิด แถมยั งห่างจากโรค Office 
Syndrome บรรเทาอาการปวดเมื่อย ท า
ให้กระปรี้กระเปร่า และรู้สึกผ่อนคลายอีก
ด้วย 
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กิจกรรมท าบุญประจ าปี และมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ปี 2561 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันเสาร์ ท่ี 29 ธันวาคม 

2561 กลุ่มบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ 

จ า กั ด  ไ ด้ จั ด ง าน ท า บุญ บริ ษั ท

ประจ าปี ขึ้น  ณ ส านัก ง าน ใหญ่ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร และพนักงาน 

ได้ร่วมกันท าบุญ เสริมสร้างสิริมงคล

ต้อนรับปีหมูทอง ภายในงานเริ่มด้วย

พิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 

รู ป  เ จ ริญ พระ พุ ทธ มน ต์  คณะ

ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันตัก

บาตร และถวายสังฆทาน  

  

หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนา 

เป็ นพิ ธี ม อบ ทุนการ ศึกษาบุ ต ร

พนักงาน ซึ่งเป็นความกรุณาของ 

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ และ

คณะผู้บริหาร ท่ีต้องการส่งเสริม

การศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน  

เพื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง คว าม สุข ใ ห้ กั บ

พนักงาน และครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

เมื่ อ เสร็จ ส้ินพิธีการแล้ว 

คณะ ผู้บริหาร  และพนักงาน ไ ด้

ร่วมกันรับประทานอาหาร และรับ

พรจากคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาส

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ด้วย... 
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กิจกรรมการแข่งขันกฬีา TEMCA CHAMPIONS CUP 2019 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 รางวลัชนะเลศิ ดิวชิัน่ 1 : กีฬาฟุตบอล  

ซึ่งเป็นแชมป์สมยัท่ี 3 

เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมช่าง

เหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยจัดกิจกรรมการแข่งขัน

ฟุ ตบอล เ ช่ื อมคว าม สัมพั น ธ์  ค รั้ ง ท่ี  8  TEMCA 

Champions Cup 2019  ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์ 

อารีน่า อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ด้วยความร่วมแรง ร่วม

ใจ ร่วมพลังของพวกเราชาวเฟิร์ส จึงท าให้คว้ารางวัล

มามากมาย  

รางวลัชนะเลศิ ดิวชิัน่ 2 : 

กีฬาแชร์บอล 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 : 

กีฬาชกัเย่อ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 : 

กอง เชียร์ 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 

Miss Temca 2019 

คุณสุพัชชา เพียรพัฒนากูร 

(แพม) จากฝ่ายการตลาด 
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กิจกรรมสัมมนาประจ าปี 2561 
กิจกรรมสัมมนาประจ าปี 2561 ณ ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนาบุรี เมื่อวันที่ 1-3 มี.ค. 2562 

 

 

 

 

 

ร่วมรับรู้นโยบายบริษัท จากคณะผู้บริหาร และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยวิทยากรจากธนาคารกสิกรไทย 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมล่องแพเปียก และกิจกรรมมหาสนุกอีกมากมายท่ีสร้างความสามัคคีให้กับพวกเราชาวเฟิร์ส 

 

 

 

 

 

กิจกรรมยามค่ าคืนท่ีทุกคนรอคอย ปาร์ต้ีปีใหม่ และลุ้นจับรางวัลบนเวที 
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กิจกรรมสงกรานต์เย็นฉ่ าสไตล์เฟิร์ส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 12 เมษายน 2562 กลุ่มบริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จ ากัด ได้จัดพิธีสรงน้ าพระ และรดน้ า    

ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ส านักงานใหญ่ เพื่อให้พนักงาน ได้ขอขมาและขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างสิริ

มงคลต้อนรับปีใหม่ไทย 
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กิจกรรม Happy Hours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กจิกรรม Happy Hours ผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายองค์กร ปลูกฝังวัฒนธรรม

องค์กร (First Way) และยังเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างานให้กับพนักงาน 

 ซึ่งคณะผู้บริหารมีแผนท่ีจะจัดกิจกรรมกับทุกหน่วยงาน ตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยท่ีผ่านมาจัดกิจกรรมไป

เเล้ว 3 โครงการ  ได้เเก่ โครงการ Rubber land ,โครงการ โรงพยาบาลศิริราช เเละโครงการ BDMS 

โครงการ  Rubber land 2 เม่ือวันที่ 27 เม.ย.62 

โครงการ  โรงพยาบาลศิริราช เม่ือวันที่ 4 พ.ค.62 

โครงการ  BDMS เม่ือวันที่ 9 พ.ค.62 



 




