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บทท่ี 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

 

1. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 132 

มาตรา) เริ่มใช้บังคับวันที่ 23 สิงหาคม 2560 
1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(10 หมวด 223 ข้อ) 

1.4 ประกาศ 

ทั้งนี ้มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก-ฉ 
 

 

2. การจัดซื้อจัดจ้างและประเภทของพัสดุ 
2.1 การจัดซือ้จัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 

เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

2.2 พัสดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
(1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมถึงงานบริการ

ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินคา้” นั้น 
               (2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการ
จ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานกอ่สร้าง งานกอ่สร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอ่ืนใดทีมี่ลักษณะทำนองเดียวกันกับ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่า “งานกอ่สร้าง” นั้น  

อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร 
ที่ทำการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 
รวมทัง้สิ่งกอ่สร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบาย 
น้ำ หอถังน้ำ  ถนน ประปาไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น 
เครือ่งปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน 
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                    สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ 
โทรคมนาคมการระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางนำ้ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอืน่ที ่
เกี่ยวขอ้งซึ่งดำเนินการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

(4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้ 
คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม    
การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

(5)  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง ได้แก่   งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ  
       นิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(6) การดำเนินการอ่ืนตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 

2.3 การบริหารพัสดุ หมายถึง  การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ 
บำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุ 

 
 

3. การใช้บงัคับเกี่ยวกับงบประมาณ 
หนว่ยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

3.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ 

3.2 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

3.3 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 
3.4 เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วน 

ท้องถิ่นตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 
3.5 เงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 
 

4.   หน่วยงานของรฐัและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1 หนว่ยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หนว่ยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  หนว่ยงานสังกัดรัฐสภาหรือ 
ในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
(ทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน) 
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4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามท่ีกฎหมายเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น 
กำหนด หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

4.3 เจ้าหน้าที ่หมายถึง ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

 
 

5. การมอบอำนาจ 
5.1 หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ 

ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยคำนึงถึงระดับ ตำแหน่งหน้าที่ และความ 
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไป 
ไม่ได้ 

5.2 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นดำเนินการได้ดังต่อไปนี ้

5.1.1  กรณมีอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด 
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้น 
ทราบด้วย 

5.1.2 กรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอืน่  นอกจากท่ีกล่าวใน  (5.1.1) จะกระทำได้ต่อเมื่อ 
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว 

5.3 การมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือ    
ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจ 
และการมอบอำนาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

5.4 เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการ 
สั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปเป็นลำดับให้ผู้มอบอำนาจส่ง 
สำเนาหลักฐานการมอบอำนาจใหส้ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง 

5.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หนว่ยงานของรัฐใดจะมอบ 
อำนาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทำได้ โดยให้ผู้มอบอำนาจ  
ส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
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6. คณะกรรมการจัดซื้อหรอืจ้าง และองค์ประกอบคณะกรรมการ 

6.1 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ซ้ือหรือจ้างข้ึนเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการแล้วแต่กรณ ีดังนี้ 

6.1.1  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
6.1.2  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
6.1.3  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
6.1.4  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.2 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของ 
รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด  ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า    ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น 

6.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 

อย่างน้อย 2 คน ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจ ำ  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที ่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ 

6.4 ในกรณีจำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบคุคลอ่ืนร่วมเป็น 
กรรมการด้วยก็ได้แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตาม 
วรรคหนึ่ง 

6.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้าม แต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็น 
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทกุคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน 
ซ้ือหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ 

6.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ 
ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วย 
ทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธาน 
กรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

6.8 มตขิองคณะกรรมการให้ถอืเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ 
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด     เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 
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6.9  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมตขิองคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ 
ด้วยประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซ้ือ
หรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซ่ึงที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ 
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการ 
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือ  
 กรรมการผู้นั้นล าออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น   
และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 
 

7. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
7.1 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ดำเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หาก
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อ ผู้ยื่น
ข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 

7.2 ในการตรวจสอบคณุสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก     โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

7.2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ 
       จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
        ถูกต้อง 

7.2.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้าม)ี 
และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 

7.2.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา 
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงทีแ่สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร 
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถกูต้อง 

7.2.3  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรว่มกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณท่ีีผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย 
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็น 
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน 7.2.1 

7.2.4 เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบ 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ      ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่ 
กำหนดในระเบียบนี้ 
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8. หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้ 
8.1 คุม้ค่า หมายถึง พัสดุ ต้องมคุีณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ 

ใช้งาน ราคาเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

8.2 โปร่งใส หมายถึง ต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม 
มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อ เสนอ 
มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ในทุก 
ขั้นตอน 

8.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า กำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผย 
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

8.4. ตรวจสอบได ้หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง 
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 
 

9. คณะกรรมการ ตามที่แต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

9.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าที ่กำหนดเสนอ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ 

9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

9.3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการกำหนดราคากลาง 

9.4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีหน้าที่ กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตกำหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม 

9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน มีหน้าที ่พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัย 
อุทธรณ์ 
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บทท่ี 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่การจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขอซ้ือ 
ขอจ้าง จนกระทัง่การตรวจรับพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพที่ 2-1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 

เริ่ม 
 

 
 

จัดทำและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 

การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
หรือแบบรูปรายการ 

 
 
 

การจัดทำรายงานขอซ้ือขอจ้าง 
 

 
 

การทำสัญญา/ข้อตกลง 
 
 
 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับ 
 

 
 

การบริหารพัสดุ 
 
 

 

เสร็จสิ้น 
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1. การจัดทำและประกาศแผนการจัดซือ้จัดจ้าง 

1.1 เมือ่หนว่ยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
      1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
             1.2.1 ชื่อโครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง 

             1.2.2 วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
             1.2.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
             1.2.4 รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

1.3 เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ 1.1 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ 
หนว่ยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด 
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในโครงการนั้นได้ เ ว้ น แต่ในกรณีดังต่อไปนี ้ ที่ไม่ต้องจัดทำแผน  

1.3.1 กรณท่ีีมคีวามจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ 
1.3.2 กรณท่ีีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ 

จำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด 

1.3.3 กรณท่ีีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาท่ีมวีงเงินค่าจ้างตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มี 
ความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 

1.3.4  กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่ 
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
      1.4 หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบ 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพ่ือให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้    
ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 
      1.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่    

ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้า     
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 1.3 
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2. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 

2.1 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ 
รายงานขอซ้ือหรือขอจ้างเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าที ่ตามรายการดังต่อไปนี ้

2.1.1  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซ้ือหรือจ้าง 
2.1.2  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซ้ือหรือจ้าง แล้วแตก่รณี 
              2.1.3  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

2.1.4  วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบ ุวงเงนิที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
              2.1.5  กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

2.1.6  วิธีที่จะซ้ือหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
2.1.7  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

2.1.8 ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ำเป็นในการซื้อ 
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนการซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วน
อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้หรือกรณี มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินหรือ
กรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงไม่อาจทำรายงานตามปกติได้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้ 

       2. 2 ในการซื้อท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

2.2.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ 

2.2.2 รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทัง้เนื้อท่ีและท้องที่ 
ที่ต้องการ 

 
 
 

 

 
 

2.2.3  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
2.2.4 ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย 

2.2.5 วงเงินที่จะซ้ือ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่

ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
2.2.6  วิธีที่จะซ้ือและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
2.2.7 ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ 
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เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการ ตามวิธีซือ้หรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

 
 

3. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป 
รายการงานก่อสร้าง 
    3.1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึง
คุณภาพ  เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนด    คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ   เว้นแต่พัสดุที่จะ
ทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด   ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 
     3.2 ในการซื้อหรือจ้างทีมิ่ใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของ 
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การ 
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 
    3.3 เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และ

เป็ นประโยชน์ ต่ อทางราชการหากพ ัสดุที่ จะซื้ อหรือจ้ างใดม ีประกาศกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือ 
รายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ 
หมายเลขมาตรฐานก็ ได้หรือในกรณี พ ัสดุที่ จะซื้ อหรือจ้ างใดยั งไม่ม ีประกาศกำหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วให้  
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้ สอดคล้อง
กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่ม ือผู้ซื้อท ี่กระทรวง 
อุตสาหกรรมจัดทำข้ึน 
     3.4 ในการจ้างกอ่สร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ จะ

ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดำเนินการจ้างตาม 
ความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 
     3.5 องค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ี 

หวัหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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4. การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0405.3/ว132 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2561 เรื่อง 

แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 62 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงาน
ขอรัฐดำเนินการเปิดเผยราคากลางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็น
ควรกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท 
ขึ้นไป ให้หน่วยงานขอรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ผิดพลาด! การอ้างอิงไฮเปอร์ลิงก์
ไม่ถูกต้องกรมบัญชีกลาง “รายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือ
ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
และราคากลาง รวม 6 ประเภท.....” ดังนี้ 

4.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 
             4.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง แบบ บก.02 
              4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ บก.03 
              4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้าง 
ที่ปรึกษา แบบ บก.04 
             4.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้าง 
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แบบ บก.05 
              4.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 

 
 

5. วิธีการซื้อหรอืจ้าง 

การจัดซื้อหรอืจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 
5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ 

ทั่วไปทีมี่คณุสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ กระทำได้ 3 วิธี ดังนี ้

5.1.1 ว ิธ ีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ 
ซับซอ้น เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซ่ึงกำหนดให้ส่วนราชการจัดซือ้สินค้าหรืองานจ้างที ่
กำหนดไว้ในระบบ e – catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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                          (1) การเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคา ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งม ีราคาเกิน 
      500,000 บาท 
                          (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์   ได้แก่ การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่ง  
      ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท 

การจัดทำเอกสารวิธี e – market ดังนี้ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตาม 

ตัวอย่างทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด 
                             (2) การทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร ่ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามท่ีกำหนดไว ้
ในแบบและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า     
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่    
ดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

(3) การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซือ้หรือจ้างและประกาศ 
เผยแพร่ตามวรรคหนึ่งให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ 
เอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ เท่านั้น   และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา      
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ขั้นตอน วิธี e –market 
(1) เจ้าหน้าทีจ่ัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ใบคำขอเสนอราคา ร่างประกาศ 

และร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e –market 

(2) จัดพิมพ์รายงานขอซ้ือขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอหวัหน้า 
หนว่ยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

การเสนอราคาวิธี e –market 

(1) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถ้าเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้หรือจ้าง ด้วยวิธี e –market ทางเว็บไซตห์น่วยงาน /กรมบัญชีกลาง 
และปิดประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไข 

(2) กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ / 
ผู้รับจ้างที่ลงทะเบียนในระบบ e  –GP  และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e  –catalog  ทีมี่ความ 
สอดคล้องกับที่หน่วยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e –GP 

(3) กำหนดวันเสนอราคากำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
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การพิจารณาผลการเสนอราคา 

(1) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายให้เสนอความเห็นให้ซื้อ /จ้าง จากรายที่เสนอ 
ราคาตำ่สุด กรณมีีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาในลำดับแรก 

(2) กรณมีีผู้เสนอราคารายเดียว ดังนี้ 

                             - พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
ให้เสนอความเห็นให้รับราคา 

- พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อ 
ราชการ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพ่ือยกเลิก และดำเนินการใหม ่หรือใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธี 
เฉพาะเจาะจง 

(3) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา 

- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และดำเนินการใหม ่หรือ 
ใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจ้าง  
 

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากตอ่รองราคาแล้ว 
ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10 
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าทำตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมา 

เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต่ำสุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 
ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

 (3) ถ้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน 
หวัหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 

หวัหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

(1) หวัหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
                                          - ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและ 
ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง    และเว็บไซต์หน่วยงาน 

(2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีช่ี้แจง ดังนี้ 
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- เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุก 
รายทราบและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน 
                                    - ไม่เห็นชอบ ยกเลิกในกรณท่ีีผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาผิด

เงือ่นไข ตามท่ีก าหนด ให้ยกเลิก 

(3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามท่ีกำหนด ให้ถือว่าผู้ 
เสนอราคา รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด  ให้พิจารณาเพ่ือยกเลิก  หรือ 
พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำในลำดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

 

5.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  
ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e–catalog)  โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Bidding  : 
e –bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

การจัดทำเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e –Bidding 

(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง 
เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทีค่ณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด 

(2) การทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่  ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามท่ีกำหนดไว้ 
ในแบบ และไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า     
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ดังกล่าวไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

(3) การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ 
เผยแพร ่ ให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือ 
จ้างโดยกำหนดเป็นวันเวลาทำการเท่านั้นและเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

(4) การจัดหาทีมี่ความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะตอ้งกำหนด 
เงือ่นไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุที่ 
เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
นำตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที ่
หนว่ยงานของรัฐกำหนด 

      (5) กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กำหนดให้ต้องมีเอกสาร หรือ
รายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบ 
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หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่น 
ข้อเสนอในการนำเข้าระบบให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นขอ้เสนอนำเอกสารหรือรายละเอียดนั้น 
พร้อมสรุปจำนวนเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง 
โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสาร 
หรือรายละเอียดนั้นด้วย 

(6) การกำหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือ
ทดลอง หรือทดสอบหรือนำเสนองาน หรือนำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดเป็น วันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การดำเนินการที่ไม่
อาจดำเนินการ วันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จำนวน
วันดังกล่าวต้องไม่ เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี ้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสาร
ซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 

การนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้
สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรอืมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ส่วนราชการดำเนินการ 
ดังนี้ 

(1) การจัดหาพัสดุ  มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ ที่จะให้มกีารเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรอื
มี ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

(2)  การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน  5,000,000  บาท  ให้ส่วนราชการนำร่าง 
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี 
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) การนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
หนว่ยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพ่ือให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ 

การประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารฯ    ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ กรณีท่ี
มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่าง 

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่า สมควร
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(1)  กรณพิีจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เมือ่ได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงดังกล่าว
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น ทุกรายทราบ
เป็นหนังสือ 
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(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอ 
หวัหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้ง 
ผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

 
 

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) 

วงเงินที่จัดหา ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ 
(ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ 
ผู้ประกอบการเตรียมจัดทาเอกสาร 

เพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย) 

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 

เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ 

เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ 
 

- หากหน่วยงานของรัฐได้กำหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามแบบที่ 
คณะกรรมการนโยบายกำหนดไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดำเนินการ
ซ้ือหรือจ้างในครั้งนั้นแล้วดำเนินการใหม่ให้ถกูต้องต่อไป 

- เมือ่ถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ผู้ประกอบการเขา้สู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดย
สามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว เมือ่ถึงกำหนดวันเสนอราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลื่อนหรือ 
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคาหรือรับเอกสารการยื่นเสนอราคานอกเหนือจากกรณีที่ได้กำหนดไว้ 

 

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) จัดพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

ผ่านทางระบบจำนวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ    
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(2)  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอ
ราคา ต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนองานของผู้ยื่นขอ้เสนอทุกราย  หรือ
เอกสาร หรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
เสนอราคา ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะ เฉพาะทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ 
                            (3)  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นขอ้เสนอรายใด 
ก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนด ให้
คณะกรรมการ ตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือ
รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ 
กำหนด  ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

(4) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทีถู่กต้อง และพิจารณา 
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงลำดับผู้ที ่
เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ 
ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้ 
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี 

(5) จัดทำรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้  รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย    
รายการดังต่อไปนี้ 

(ก)  รายการพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง 
(ข)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(ค)  รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง)   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ)   ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่น 

ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
(6) เมือ่พิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง 

รายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แตถ้่าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง 

ยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  แล้วเสนอความเห็นต่อ 
หวัหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
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(7) กรณไีม่มีผู้เสนอราคาหรือมแีต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนด 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิกและดำเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่ง ให้
ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ 
จะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือ 
จ้างใหม ่

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจ้าง    (กรณีหน่วยงานของรฐัใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 

(1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่าน 
ระบบฯ เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านระบบฯ แล้วราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูง
กว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10  ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีส่งูกวา่ 
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าดำเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ใหแ้จ้งผู้ที่เสนอราคาทีค่ณะกรรมการ 
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่าน 
ระบบฯภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคา 
ตามท่ีเสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาตำ่สุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น 
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(3) ถ้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ 
ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน 
หากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่า 
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หาก 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี ก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการซือ้หรือจ้างใหม่ 
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(4) เมือ่ราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างให้ 
คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพ่ือ 
ต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้วราคา 
ที่เสนอใหมไ่ม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10  ของ 
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง   หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างนั้นไม่ 
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก 
ผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(5) หากดำเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ 
ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการใหม ่ แต่หากหัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ 
ผลดี  จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก   หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  แล้วแต่กรณีก็ได้ เวน้แต่
หนว่ยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรอืจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่ม 
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่ 

(6) เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และ 
ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์  
(e  -mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและให้ประกาศผลผู้ชนะ
การเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

 
 

5.1.3   วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แตไ่ม่เกิน 
5,000,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทีมี่ข้อจำกัดในการใช้ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี ้ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างด้วย 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรอืวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างด้วย 

 

 

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา 
(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ 

มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทัง้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
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(2)    ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพรอ้มประกาศ 
เชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด การกำหนดวัน   เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อ    
หรือจ้างและประกาศเชิญชวนให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ     
และเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวันเวลาทำการเพียงวันเดียว และการกำหนดวัน เวลาการเปิด 
ซองขอ้เสนอให้กำหนดเป็นวัน เวลาทำการนับจากยื่นข้อเสนอ โดยผู้มีหน้าที่ลงนามในการทำเอกสาร 
สอบราคาคือหวัหน้าเจ้าหน้าที่ 

(3)  หนว่ยงานอาจนำร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ โดยเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

                       กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ เผยแพร่ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นำความเรื่องการรับฟังความคิดเห็นวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(4) เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างและ 
ร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย 
วิธีสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่นอ้ยกว่า 5 วันทำการ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสาร 
เพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย 

(5)  การให้หรือการขายเอกสารสอบราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ 
เฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นเสนอสามารถขอรับหรือขอซ้ือเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้น 
จนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี ้ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ของ
หน่วยงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(6)   กรณีที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้หน่วยงาน 
ของรัฐกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบ 
ราคาด้วยก่อนวันปิดรับซองสอบราคาหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด 
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีได ้
กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นเอกสารสอบราคาเพ่ิมเติม การ
ชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่   ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำบันทึกการชี้แจง 
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
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(7)  ถ้ามีการดำเนินการตามข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  
เวลา การรับซอง และการเปิดซองสอบราคา ตามความจำเป็นแก่กรณีด้วย เมื่อถึงกำหนดวันยื่นซอง
สอบราคา ห้ามมใิห้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นซองสอบราคา 

การยื่นซอง 

(1)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ 
(2) ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นตรงต่อหนว่ยงานของรัฐพร้อมรับรอง 

เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถกูต้องและเป็นความจริง  
ทุกประการ 

(3)  เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง 
การรับซอง 

(1) ระบุวันและเวลาที่รับซอง 
(2) ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง 
(3) ส่งมอบซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 

พิจารณาผลการสอบราคา โดยพลัน 
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีหน้าที่ ดังนี้ 
(1) เปิดซองใบเสนอราคา  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ กรรมการ 

ทุกคนลงลายมือชื่อกำกับ 
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ

พัสดุ ตัวอย่าง (ถ้ามี) และคัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคา 
ครบถ้วน 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทีถู่กต้องตาม (2) 
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา และจัดเรียง 
ลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่ 

 
 

5.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงาน
นั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย 
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การดำเนินการ 
 

 

เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างให้คณะกรรมการ 
ซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 

(1)  จัดทำหนงัสือเชิญชวนผู้ประกอบการทีมี่คณุสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี 
คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถงึการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่น 
ข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการทีค่ณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

                           (2)  การยื่นซองขอ้เสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ผู้ยื่นขอ้เสนอจะตอ้งผนึก 
ซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ดำเนินการคัดเลือกโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา
พร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

                           (3) เมือ่ถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น 
ข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มายื่น 
ข้อเสนอ  เมือ่พ้นกำหนดเวลารับซองขอ้เสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตาม 
เงือ่นไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิม่เติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต ่กรณีการซื้อหรือจ้างใดมี 
รายละเอียดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุมา 
แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน หรอืให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง    
ภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ 

                           (4) เมือ่ถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการ 
เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุก
คนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
และให้นำความในระเบียบข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับกับการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ การ
ซ้ือหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงราย
เดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว 
ให้คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบข้อ 56 โดยอนุโลม 

                           (5) ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน 
หนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และ
จะดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ถ้าปรากฏว่าราคา ของผู้
ยื่นขอ้เสนอทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
เรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ 57 หรือ ข้อ 58 แล้วแต่
กรณ ีโดยอนุโลม 
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                           (6) ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไม่สามารถ 

       ดำเนินการตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพ่ือ 
พิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคาแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลำดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่น 
ข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอ ด้าน
เทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หากดำเนินการไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้นและจะสั่งให้ดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ทัง้นี้ให้นำความในระเบียบข้อ 42 มาใช้บังคับกับ การประกาศผล
ผู้ชนะการซื้อหรอืจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกโดยอนโุลม 

 
 

5.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา 
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มี
คุณสมบัติตามท่ีกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี 
คัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแล้วแตไ่ม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไมไ่ด้รับการคัดเลือกให้สืบราคา 
จากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นขอ้เสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญ 
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ทั้งนี ้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อ 
หรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง 
เท่าท่ีจะทำได้ 

                           (2) กรณพัีสดุนั้นมีผู้ประกอบการทีคุ่ณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณ ี
ที่ เป็นพ ัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเก ิดโรคติดต่อ 
อันตราย และการดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า 
หรือเสียหาย ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการทีมี่อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
มายื่นข้อเสนอหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคากลางหรือวงเงิน 
งบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้ 

(3) กรณีจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเตมิหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้ 
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ตำ่ 
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กว่าหรือราคาเดิม  โดยคำนึงถึงราคาต่อหนว่ยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
หนว่ยงานของรัฐ 

(4) กรณเีป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่าง 
ประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56(2) (ฉ) ให้ดำเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 

(5) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธี 
ตามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที ่
เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทำได้ 

- กรณกีารจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
เป็นการทั่วไป และมีวงเงินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจา
ตกลงราคากับผู้ประกอบการทีมี่อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง    แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

- สำหรับกรณข้ีางต้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และ 
ดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปกอ่นแล้ว 
รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือหวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ 
เห็นชอบแล้วให้ถอืว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 
 

5.4 การจ้างท่ีปรึกษา 
ขั้นตอนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธีให้ดำเนินการดังนี้ 

(1) การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของ 
รัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทัง้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ซึ่งม ี
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนด 
ตามความเหมาะสม 

(2) การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอ
จ้าง ที่ปรึกษาเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

(3)  การแตง่ตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะ
กรรมการดำาเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้นเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลา ใน
การพิจารณาของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา มี 4 คณะ ได้แก่ 

(1) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(2) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
(3) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
 
 

การจ้างท่ีปรึกษา ทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

5.4.1 วิธีประการเชิญชวนทั่วไป  ใช้กับงานทีไ่ม่ซับซอ้น   งานที่มีลักษณะเป็นงาน 
ประจำของหน่วยงานของรัฐ  หรืองานทีมี่มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งทำงานนั้น
ได้เป็นการทั่วไป โดยหน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาที่มคุีณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที ่
กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีรายการ ดังนี้ 
(1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 

(2) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
(4) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา 

(5). วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงิน 
ดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 

(6) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา 

(7) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
(9) ข้อเสนออ่ืน ๆ (เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

เจ้าหน้าทีท่ำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมือ่หวัหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไปได้ 

ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ 
       ดำเนินการ ดังนี้ 

(1) เปิดซองขอ้เสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถกูต้อง และ 
พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด และจัดลำดับ 

(2) กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ไม่เข้าทำ 
สัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดรายถัดไป 
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(3) กรณีท่ีมีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต ่ าสุดเท่ากันหลายราย   ให้
เรียก ที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองขอ้เสนอด้านราคา      และพิจารณาเลือก
รายที่ เสนอราคาต ่าสุด 

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อหวัหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงาน 
ผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย 

- รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา 

- รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
-    รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 

-    ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ 
ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 

กรณีมีผูย่ื้นขอ้เสนอเพียงรายเดียว หรอืมีผูย่ื้นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว 

- ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
-    หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนิน

การ ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้า หนว่ยงานของรัฐต่อไป 

 
 
 

 

ยกเลิก 

กรณีที่ไม่มีผูย่ื้นข้อเสนอหรอืข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

-    ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา 
 
 

- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน 

ทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 70  (2)  (ก)  หรือวิธี 
เฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท    ารายงานขอจ้างตาม 
ระเบียบฯ 

 
 
 
 
 

 

พร้อมกัน 

กรณีทีป่รึกษารายที่สมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง 
- แจ้งที่ปรึกษารายที่เห็นสมควรจ้างนั้นเพ่ือต่อรองราคา 

-    เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่ 



27  
 

 
 

- เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยกเลิก/ดำเนินการจ้าง 
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่/ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีกไ็ด้ 

 

 

5.4.2 วิธีคัดเลือก ใช้กับกรณท่ีีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ผลดี  หรือ
เป็น กรณท่ีีเป็นงานซับซ้อน หรือซับซ้อนมากหรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาจำนวนจำกัด              
ให้ หนว่ยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาทีมี่คณุสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  
3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มีที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 

- ทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
-    ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล ที่

ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
(2) ขั้นตอนการเชิญชวนให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างท่ีปรึกษาฯ 

          ด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 
 

กำหนด 

 
 

- จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
 
 

- ให้เชิญชวนที่ปรึกษาที่มคุีณสมบัติตามท่ีกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

ต่อหนว่ยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีที่ปรกึษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึง 
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 

-   เมือ่ถึงกำหนดวัน    เวลาในการยื่นข้อเสนอ    ให้รับซองข้อเสนอ
ของ ทีป่รึกษาพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ิมเติม 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน  ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง 
ทีป่รึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้ 

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่
ปรึกษา ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น 

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ 
ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร 
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ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วน  ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน 
ของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากที ่
ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ทีป่รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญท่ี 
เสนอไว้แล้วมิได้ 

- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข ที่
หนว่ยงานของรัฐ ได้ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

- คัดเลือกข้อเสนอทีถู่กต้อง จัดล าดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
(ก)    กรณีงานจ้างที่ปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ 

รัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้ คะแนนรว มด้านคณุภ าพและด้านราคามากท่ีสุด  

(ข) กรณงีานจ้างที่ปรึกษาท่ีมคีวามซับซอ้นมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้ 
 คะแนนด้านคุณภาพมาก
ท่ีสุด  

 
 

- กรณีรายทีคั่ดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 

ในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้คะแนนมากที่สุดตาม (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่กรณ ีรายถัดไป ตามล าดับ 

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย 

อนุโลม)  
 

กรณีมีผูย่ื้นขอ้เสนอเพียงรายเดียว หรอืมีผูย่ื้นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  

 

- ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการ 

ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น  แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐต่อไป 

 
 
 

 

ยกเลิก 

กรณีที่ไม่มีผูย่ื้นข้อเสนอ หรอืข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
-    ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา 

 
 

-  หากหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ 
ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่
หนว่ยงาน  ของรัฐจะด  าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน     ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่   
โดยการจัดท า รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างท่ีปรึกษา 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป    หรือวิธี 
คัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพท้ัง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณา 
และการให้น้ำหนัก ตามความในมาตรา 76 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ
ภาครัฐ 

1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
2. วธิีการบริหารและปฏิบัติงาน 

3. จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
5. ข้อเสนอทางด้านการเงิน 

6. เกณฑ์อ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
- กรณกีารจ้างที่ปรึกษา เพ่ือดำเนินงานประจำหรืองานที่มีมาตรฐาน 

เชิงคณุภาพ ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้าน 
คุณภาพ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด 

- กรณกีารจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ 
หรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นขอ้เสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพ 
และด้านราคา มากที่สุด 

- กรณกีารจ้างที่ปรึกษา ที่มคีวาม ซับซอ้นมาก  ให้คัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซ่ึงได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด 

 

 

 5.4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง   ใช้กับกรณีท่ีใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี 
คัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผลดี หรือกรณีมีวงเงินค่าจ้างไม่เกินวงเงินตามท่ีกำหนด 

ในกฎกระทรวง หรือกรณีจ้างที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ 
ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวง หรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณีเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนที่    
กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ    หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราคา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าทีท่ำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือดำเนินการต่อไป 
(2) ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิน 

- ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา ตาม 
แบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด 

- เชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งที่มคุีณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น 
- พิจารณาขอ้เสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพ่ือให้ได้ขอ้เสนอที่ 

เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย 

อนุโลม)  
 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
(1) ในกรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 

15  ของคา่จ้างตามสัญญา และท่ีปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำ  
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินทีไ่ด้รับล่วงหน้าไปนั้น 

(2) กรณีจ้างสำหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 

การคืนหนังสือค้าประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า) 
ให้คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจาก

เงิน ค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี ้ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
 
 

5.5 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ข้อกำหนดในการดำเนินการจ้าง 

(1) การขอความร่วมมือ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถ 
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือ กับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ศิลปากร     หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ 
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(2) ข้อห้ามการมีสว่นได้เสีย ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
ก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะ 
ดังตอ่ไปนี้ 

- มีความสัมพันธ์โดยตรงและมีความสัมพันธ์โดยออ้ม 

(3) คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และไม่ 
เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
พนักงาน ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

                 (4) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษา ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ 
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธ ี

ประกาศ เชิญชวนทั่วไป 

คัดเลือก 

เฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 

 

ทีป่รึกษาทุกวิธี 

 
 

- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธ ี
 
 

- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธ ี
 
 

- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ขั้นตอนการดำเนินการจ้าง 
 
 

- จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

-    แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง จัดทำร่างขอบเขตของจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

- จัดทำรายงานขอจ้าง 

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการที่ระเบียบฯ กำหนด 

- เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ ที่เสนอ 
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้ 
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท าได้ 4 วิธี ดังนี้ 

5.5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารจ้างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป พร้อม 
ประกาศเผยแพร ่ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

- ทำรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหวัหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
(2) ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่ 

- เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ รายงานขอจ้างฯแล้วให้ 
หวัหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

- การใหเ้อกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จะให้ไปพร้อมกันกับ 
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพ่ือให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นขอ้เสนอสามารถขอรับ 
เอกสารจ้างฯ     ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 

- ให้กำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันทำการเพียงวันเดียว นับ 
ถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ 

ดำเนินการดังนี้  
 

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ 
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น 

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ 
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่น 
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที ่
หนว่ยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก 
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญท่ี 
เสนอไว้แล้วมิได้ 

- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที ่
หนว่ยงานของรัฐ ได้กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
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- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก 
ที่สุด และจัดลำดับคะแนน 

- ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด 
ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนน
คุณภาพ มากที่สุดในล าดับถัดไป 

- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (ให้นำวิธีการจ้างที่
ปรกึษาโดยวิธี    ประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม) 

 
 

 กรณีมีผูย่ื้นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรอืมีผูย่ื้นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน  

 การคัดเ ลือกเพียงรายเดียว  
- ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
-แตถ้่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการ 

ต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวน ทั่วไป ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เสนอความเห็น 
ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

 กรณีที่ไม่มีผูย่ื้นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้น ไม่ได้รับการคัดเลอืก  

- ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หวัหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจา้ง โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ 

ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง  ตาม 82 
(1) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ เว้นแต่  หนว่ยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธี   คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 

 

 

5.5.2 วิธีคัดเลือก ใช้กับงานท่ีมีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก  หรือใช้กับวิธี
ประกาศ เชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล    หรือกรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ไม่มี ข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดเบื้องต้นได้    โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มคุีณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ทีก่ำหนดไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ทำรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหวัหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ 
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- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือดำเนินการต่อไป 

(2) ขั้นตอนการเชิญชวน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ดำเนินการ ดังนี้ 
- จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด  
 

-  ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
ต่อหนว่ยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 รายโดยให้คำนึงถึง    
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย 

-   เมือ่ถึงกำหนดวัน    เวลาในการยื่นข้อเสนอ    ให้รับซองข้อเสนอ
ของผู้ให้บริการพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอและหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ิมเติม 

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ 
ดำเนินการ ดังนี ้  

 

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น 

- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ของ ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ 
ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ 
หนว่ยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก 
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดกไ็ด้ แต่จะให้รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ 

-  ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ที ่หนว่ยงานของรัฐ ได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อรายนั้น 

- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก 
ที่สุด และจัดลำดับคะแนน 

- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กำหนด 
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดในล าดับถัดไป 

- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย 
อนุโลม) 
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 กรณีมีผูย่ื้นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูย่ื้นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 

 การคัดเลือกเพียงรายเดียว  
- ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะ 

ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการ ต่อรองเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้น แล้ว เสนอ 
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 

 กรณีที่ไม่มีผูย่ื้นข้อเสนอหรอืข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  

- ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่พิจารณา 
ยกเลิก  

 

- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง  โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ 

ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม  มาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงาน 
ของรัฐ จะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำ 
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ 

5.5.3  วิธีเฉพาะเจาะจง  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซ่ึงเคย 
ทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน    
ก่อสร้างไดพ้ิจารณาเสนอแนะ 

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าทีท่ำรายงานขอจ้างฯ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ 

- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพ่ือดำเนินการตอ่ไป 
(2) ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิน 

- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการ  ตามแบบ
ท่ี คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น 
- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม 

ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย 

อนุโลม)  
 

5.5.4 วิธีประกวดแบบ เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้าน 
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนที่กำหนดตามกฎกระทรวง 
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 ขั้นตอนที ่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ  

(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงานจ้างฯ พร้อมประกาศเผยแพร ่ตามแบบท่ี 
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(2) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างฯเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดย
ผ่าน หวัหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการต่อไป 

(3) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศด้วย เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่นอ้ยกว่า 7 วันทำการ 

(4) การให้เอกสารการจ้างฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกับการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารฯตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ 

เมือ่ถึงกำหนดวัน  เวลาการเปิดซอง  ให้คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและให้คัดเลือกผู้ที่เสนอ 
แนวความคิด ทีไ่ด้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด และจัดลำดับไว้ให้คณะกรรมการฯ  ตรวจสอบการม ี
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ 
ขั้นตอนที ่2 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 

 ขั้นตอนที ่ 2 การประกวดแบบ  

(1)  ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะตอ้งพัฒนาแนวความคิด 
จากข้ันตอนที ่1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด 

(2) เมือ่ถึงกำหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที ่ 2 ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของทกุรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการ 
ประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจัดลำดับ 

(3) ให้คณะกรรมการฯ  รายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อม 
ด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ      โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
 

6. การทำสัญญาหรอืข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

6.1 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐการลงนามในสัญญา จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ 

6.2 การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับ 

เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
6.3 การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น 

จำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจ้าง ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท 
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6.4  สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค   ที่มีผลกระทบต่อการจราจร   ให้กำหนดค่าปรับเปน็ 
รายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี ้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ทั้งนี ้ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

6.5 ให้หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมมูีลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาท 
ขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือ 
ข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

6.6 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือ 
ข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียด 
ของงาน รวมทัง้ราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแกไ้ขนั้นก่อนแก้ไข 
สัญญาหรือข้อตกลงด้วยในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค 
เฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ   หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองาน   
เทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วยเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติ 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ด้ 
แก้ไขนั้น 

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
(1) สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(2) สัญญาซื้อขาย 

(3) สัญญาจะซ้ือจะขายราคาคงทีไ่ม่จำกัดปริมาณ 
(4) สัญญาซื้อขายและอนญุาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 

(6) สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
(7) สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
(8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 

(9) สัญญาแลกเปลี่ยน 
(10) สัญญาเช่ารถยนต์ 
(11) สัญญาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 

(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
(13)  สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14)  สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา 
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7. หลักประกันการเสนอราคา 

หนว่ยงานของรัฐต้องก าหนดหลักประกันการเสนอราคา เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
จากกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการ 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐกำหนดหลักประกันการเสนอราคา สำหรับ 
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ดว้ยวิธ ี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ดังนี้ 

7.1 การซือ้หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มกีารวางหลักประกันการเสนอ 
 ราคาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค  
หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ 

(2) หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่     
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม  
 ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด  

7.2 สำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ 
มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ 
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด  
 

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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8. หลักประกันสัญญาและการคืนหลักประกันสัญญา 

8.1 หน่วยงานของรัฐกำหนด หลักประกันสัญญา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด   
 ดังต่อไปนี้  

(1) เงินสด 

(2)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ 

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่   คณะกรรมการนโยบาย 
กำหนดโดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดกไ็ด้ 

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ 
ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

8.2 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ดังนี้  
               (1)  หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวน

เต็ม     ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

(2)  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามคีวามสำคัญเป็นพิเศษ 
จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ 

(3)  การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  1 ปี และพัสดุนั้น
ไม่ ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กำหนดหลักประกันในอัตรา     
ร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา   โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ำประกัน 
ตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุง 
หลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุง 
ในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคู่สัญญาไม่นำหลักประกันมาเพ่ิมใหค้รบจำนวนภายใน 15 วัน ก่อนการส่งมอบ 
พัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐ 
จะตอ้งจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมข้ึนการกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะตอ้งระบุไว้ 
เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
คู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวนหรือสัญญาให้อนุโลม
รับได้ 

(4)  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน 
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8.3 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้คำ้ 
ประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้คำ้ประกันภายใน 15 วนั 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไดพ้ิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
เรียบร้อยแล้ว 

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้
ต่อเมื่อ ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

(3) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คำ้ประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้อง 
ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

 
 

9. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
การดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือ 

รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ  กรณท่ีีมีการจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย 
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุกไ็ด้ (วงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท) คณะกรรมการประกอบด้วย ดังนี้ 

9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือ 
ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอ่ื่น ในกรณีทีไ่ม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก 
หวัหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

(2)  ตรวจรบัพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีท่ีมีการ 
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจ
รับ ตามหลักวิชาการสถิติ 

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 

โดยเร็วที่สุด  
 

(4) เมือ่ตรวจถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ 
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำ 
ใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  1  ฉบับ  และ 
เจ้าหน้าที ่1 ฉบับเพ่ือดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐทราบ 
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(5) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือ     
ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ 

(6) ในกรณีทีผู่้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบ 
จำนวนแตไ่ม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะ 
จำนวนที่ถูกต้อง และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย 
หรอืผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที ่
จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง 
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และ 
โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ 
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(8) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ    
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ 

9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
(1)  ตรวจสอบคณุวุฒิและรายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตกุารณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม 
งานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง ทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  

แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ทีก่ำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตาม 
เวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานด้วย 

(4) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน 
สัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจ  
สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง 
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(6) เมือ่ตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ 
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง 
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ส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแตก่รณ ี โดยลงชื่อไว้ 
เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที ่ 1 ฉบับ เพ่ือทำการเบิก 
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ      และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของ 
รัฐทราบในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทัง้หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณ ี

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ      ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงาน 
จ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (6) 

9.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) กำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ 
ข้อตกลง  

 

(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ใน 

สัญญาหรือข้อตกลง 
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่ง และ

ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมือ่ตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงาน 
จ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่ง แล้ว
มอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  2 ฉบับ มอบแก่  
ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ    และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

(5) กรณท่ีีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน 
สัญญาหรือข้อตกลง  มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา   แล้ว
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล้วแตก่รณี 

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว 
ทำความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 

 

9.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้ 
(1)     ตรวจให้ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(2)  ตรวจรับงาน ณ  ที่ทำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ 

ข้อตกลง 
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(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอัน 
เนื่องมาจากไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม   
ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(5) เมือ่ตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้รับงาน 
ไว้และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่ง แล้วมอบ 
แก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ 
1 ฉบับและเจ้าหน้าที่  1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ 
หนว่ยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบ 
ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงมีอำนาจสั่งให้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามมีอำนาจที่จะสั่งให้ 
หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบ  หรือ 
สั่งการแล้วแต่กรณี 

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว 
ทำความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 
 

10. การคิดค่าปรับตามสัญญา 
กรณท่ีีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดข้ึนให้หน่วยงานของรัฐ 

แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  7  วันทำการนับถัดจากวันครบ  
กำหนดส่งมอบ และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสด ุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับใน 
ขณะที่รับมอบพัสดุนั้น ดังนี้ 

10.1 คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ 
ยังไม่ได้รับมอบ 

10.2 งานจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันเป็น 
จำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของราคางานจ้างนั้น 

10.3 กรณเีง่ือนไขสัญญาซื้อเป็นชุด ให้ปรับทั้งชุด 
10.4 กรณพัีสดุคิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลอง ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีกำหนดของ 

ราคาทั้งหมด  
 

10.5 หากมคีวามจ าเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น เช่น งานที่เก่ียวกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการซื้อขาย 
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คอมพิวเตอร์ให้กำหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสำคัญและลักษณะของงาน   
และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

 

 

11. การงดหรือลดค่าปรับหรอืการขยายเวลาทำการตามสัญญา 

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ 
ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะในกรณี ดังตอ่ไปนี ้

2.11.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

2.11.2  เหตุสุดวิสัย 
2.11.3  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
2.11.4  เหตุอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15  วันนับถัดจาก 
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง   หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญา
จะยกข้ึนมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่องของ
หนว่ยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา / 
 ข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด  

 

 

12. การบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง 
12.1 การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ 

ข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ 
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้น
แต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น 

12.2 เหตุบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกกับคู่สัญญา 
ดังนี้  

 

(1) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด 
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

(3) เหตุอื่นตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 
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การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเฉพาะในกรณี ดังนี้ 

(1)  ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
(2)  เพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ 

ข้อตกลงนั้นต่อไป 

กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสญัญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลกิ 
สัญญาหรือข้อตกลงน้ันเปน็กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิไดเ้รียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญา 
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สญัญาจะยืน่คำขอต่อหน่วยงานของรัฐให ้
พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได ้หลักเกณฑ์ดังนี ้

(1) ให้คู่สัญญายื่นคำขอมายงัหนว่ยงานของรัฐคู่สญัญาภายใน 15 วนั นับถดัจาก 
วันที่ได้มีการบอกเลกิสัญญา 

(2) คำขอต้องทำเปน็หนังสือลงลายมือชือ่ผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอัน 
เป็นเหตุแห่งการเรียกรอ้งใหช้ัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

(3) หนว่ยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นให้ 
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้ขอ 
ขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบกำหนดเวลา 

(4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 
(5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณา  

คำรอ้งแล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ 
(6)  ผลการพิจารณาเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หาก

คู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณากใ็หม้ีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตาม 
สัญญาต่อไปให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการพิจารณา 
ความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน โดยให้แต่งตั้ง 
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ าเป็น หรอืเพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรายละเอียดขอ้เท็จจริงตามคำร้องของคู่สัญญา 
(2) ในกรณีจำเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือ

ให ้ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 

(3) พิจารณาค่าเสียหายและกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) 
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(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาตาม (1) ถึง (3) พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน ของรัฐการพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการวินิจฉัยกำหนด และในกรณท่ีีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง 
ชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน 50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ  
รายงาน ความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ
รายงาน ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 
 

13. การบริหารพัสดุ 
ให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมและดูแลพัสดุทีอ่ยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการ 

บริหารพัสดุที่เหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดซึ่งรวมถึงการเก็บ 
การบันทึก การเบิกจ่ายการยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ดังนี้ 

13.1 การเก็บและการบันทึก เมือ่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแตก่รณ ีแยกเป็นชนิด และแสดง 
รายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียน 
ไว้ประกอบรายการด้วยสำหรับพัสดุประเภทอาหารสดุจะลงรายการอาหารสดทกุชนิดในบัญชี 
เดียวกันก็ได้ 

(2) เก็บรกัษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรง 
ตามบัญชีหรือทะเบียน 

13.2 การเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้า 
งานทีต้่องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 

(1) การจ่ายพัสด ุให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุ 
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่ 
มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(2) หนว่ยงานของรัฐใดมีความจำเป็นจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่าง 
อ่ืนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น     โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
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13.3 การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมใิช่เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ จะกระทำมิได้ 

การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1)  การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะตอ้งได้รับอนุมัติจากหวัหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐผู้ให้ยืม  

 

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะตอ้งได้รับ 

อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น     แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 
จะตอ้งได้รับอนุมัติจากหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(3) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้ 
เรียบร้อยหากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมใหค้ง 
สภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด 

(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีกำหนด 

(3) หนว่ยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด 
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะ 

เมือ่หนว่ยงานของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทัน 
การและหนว่ยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้   โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงาน 
ของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  และเมือ่ครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือ 
ผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วันนับแต่วันครบกำหนด 

13.4 การบำรุงรักษา ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุทีอ่ยู่ในความ 
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรงุที ่
เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วยในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐ  
ดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
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14.การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้า 
หนว่ยพัสดุแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งมใิช่่เป็นเจ้าหน้าที่  เพ่ือตรวจสอบการรับจ่าย 
พัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด และใหด้ำเนนิการ 
ดังนี้ 

14.1 ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้น 
ไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด 
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   แลว้
ให้ เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบ พัสดุนั้นเมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอ
หวัหน้า หนว่ยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด 
พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 

14.2 เมือ่ผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามี 
พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปกใ็ห้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง    เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ 
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้  
ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วยให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงาน ของ
รัฐนั้นต่อไป 

 
 

15. การจำหน่ายพัสดุ 
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ    

สิ้นเปลืองคา่ใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    เพื่อพิจารณาสั่งให้ 
ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

15.1 ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แตถ้่าขายโดยวิธีทอดตลาด
แล้วไม่ได้ ผลดีให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณ ีดังนี้ 

(1) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะ
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ตอ้งทอดตลาดกอ่นกไ็ด้ 

(2) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์ารสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 
47 (7)               แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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(3) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่ 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรือ 
อุปกรณ์ดงักล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ 
เจรจาตกลงราคากัน 

หลักเกณฑ์การขายทอดตลาด 
(1) การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด 

(2) กรณท่ีีเป็นพัสดุที่มกีารจำหน่ายเป็นการทั่วไป  ให้พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกัน  
 ตามปกติในทอ้งตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย  
และ ควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  

(3) กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ 
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย 

(4) ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐั พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน  
โดย คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

(5) หนว่ยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการทีใ่ห้บริการขายทอดตลาดเป็น 
ผู้ดำเนินการก็ได้ 

15.2 แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
15.3 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา๔๗ 

(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

15.4 แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
- การดำเนินการ ดังกล่าว โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60  วัน   นับถัดจาก  

 วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สั่งการ  

- เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้ถอืปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้ 
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 

 
 

การจำหน่ายเป็นสูญ 
ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชด 

ใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดำเนินการจำหน่ายตามข้อ 216 ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตาม
หลักเกณฑ์ดงันี้ 
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(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดำเนินการ 
ดังนี้  

 

- ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่ในอำนาจของ 
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 
- ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัต ิ
- หน่วยงานของรัฐอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน ของ

รัฐนั้นกำหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นจะกำหนดวงเงินการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง 
แตกต่างไปจากท่ีกำหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และ 
เมือ่ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

(1) เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น 
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วันนับ 
แต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

(2) สำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 

 
 

16. การอุทธรณ์ 
16.1 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ     ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศท่ีออกตามความใน 
พระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รบัการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น 
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

       1 6.2 ผู้มีสิทธิอทุธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
16.2.1 การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ 

จัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 

16.2.2 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
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16.2.3 การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ี 
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือ 
หนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 

16.2.4 กรณีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

16.3 การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ ต้องใช้ถ้อยคำ 
สุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอทุธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดวิธีการอุทธรณ์เป็น 
อย่างอ่ืนหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อ่ืนด้วยก็ได้ 

16.4 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอทุธรณ์ต่อหนว่ยงานของรัฐนั้นภายใน เจ็ดว ันทำการ นับแต่
วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

16.5 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน เจ็ดวันทำการ  
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายใน 
กำหนดเวลา ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่ง 
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน สามวันทำการ นับแต่
วันที่ ครบกำหนด 

16.6 เมือ่ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา 
อุทธรณใ์ห้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณา
ได้ ทันในกำหนดนั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้  ไม่เกินส องครั้ง 
ครั้งละ ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึน้
และมีผล ต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของ
รัฐดำเนินการให้มกีารจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัย 
สำคัญให้แจ้ง หน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็น ที่สุดในกรณีท่ีพ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการ
พิจารณา อุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้
อุทธรณ์และ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
ทำการจัดซื้อ จัดจ้างต่อไปผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือ
การยุติเรื่องและ เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
เพ่ือเรียกให้หน่วยงาน ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อ
จัดจ้างที่หน่วยงานของ รัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 
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17. การร้องเรียน 

17.1 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมไิด้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     มีสิทธิร้องเรียน ไปยัง
หน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์    แล้วแต่กรณีกไ็ด้ 

17.2 การยื่นข้อร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า หน่วยงาน
ของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ  หรือประกาศท่ีออกตามความใน กฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

17.3 การรอ้งเรียนต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล 
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติ 
บุคคล (ถ้ามี) หนังสือร้องเรียน  ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง    
การร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

17.4 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียน  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียน 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

17.5 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบ 
ด้วย 

17.6 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 
17.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกำหนดรายละเอียดอื่นเพ่ิมเตมิได้ตามความ 

จำเป็น เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการ 
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บทที่ 3 

แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow) 

 

 

ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาด 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 

 

เจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานขอซื้อขอจา้ง 

ใบคำขอเสนอราคาร่างประกาศ และร่างเอกสาร 
การซื้อหรือการจ้างด้วยวธีิ e-market 

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศ 
และร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้าหนว่ยงาน 
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

 

ไม่เห็นชอบ 
สง่กลับเจ้าหน้าท่ีเพื่อแก้ไข 

 

 
 

เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
 

เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ 
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวธีิ e-market 
ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง และปิด 
ประกาศท่ีหน่วยงานไม่นอ้ยกว่า 3 วันทำการ 

 

 

สามารถดรูายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ 
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชกีลาง 

 

ผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ/ผู้รับจา้ง ท่ีไม่ไดล้งทะเบียนและยัง 
ไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยัง 
ไม่ได้บันทกึสินค้า/บริการ ในระบบ e-catalog ท่ีได้ 
รับทราบข้อมลูประกาศจากเว็บไซต์ หากประสงค์จะ 
เสนอรคาสามารถดำเนินการดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมบัญชกีลางจัดส่งประกาศและ 
เอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/ 
ผู้รับจ้าง ท่ีลงทะเบียนในระบบ 
e-GP และมสิีนค้าหรือบริการใน 
ระบบ e-catalog ที่มีความ 
สอดคล้องกับท่ีหน่วยงานของรัฐ 
กำหนด จะได้รับ mail.จากระบบ 
e-GP 

 
 
 
 

กรณียังไม่ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไมไ่ด ้

ลงสินค้าและบริการใน e-catalog 
 
 

ลงทะเบียนในระบบ e-GP 
และลงสินค้า/บริการ ใน 
ระบบ ใน e-catalog 

ลงสินค้า/บริการ ในระบบ 
e-catalog 

 

 

ต้องดำเนินการกอ่นวันเสนอราคา 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) (ต่อ) 

การเสนอราคาโดยวิธี e-market 
 

กำหนดเป็นวันถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต ์
 

 
 

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา วงเงินเกิน 
500,000 บาท แตไ่ม่เกิน 5,000,000 บาท 

(2) การเสนอราคา โดยการประมลู 
อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 5,000,000 บาท 

 

 
 
 

 ผูู้้เสนอราคาดำเนินการ ดังนี้  

1. เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาและประสงค ์
จะเสนอราคา เมื่อถึงกำหนดเวลาเสนอราคา 
ให ้Log in เข้าสูร่ะบบการเสนอราคา เพื่อ 
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP 
2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอ 
ราคา โดยเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดียวเท่าน้ัน 

 

ผูู้้เสนอราคาดำเนินการ ดังนี้ 

1. เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่ง 
ใบเสนอราคามายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e-GP ในวัน เวลา 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 

2. เมื่อถึงกำหนดเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพื่อ 
ลงทะเบียนและทดสอบระบบภายในเวลาที่ส่วนราชการกำหนด 
(ลงทะเบยีน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที) 
3. เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอเิล็กทรอนิกส์ใน 
เวลาราชการผ่านทางระบบ e-GP ท้ังนี้กระบวนการเสนอราคา 
ใหก้ระท าภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได ้

 

 

การพิจารณาผลการเสนอราคา 
 
 
 

กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผูเ้สนอราคา 
 

 
 
 
 

ให้เสนอความเห็นให้ซื้อ/ 
จ้าง จากรายที่เสนอรอาคา 
ตำ่สุด กรณีมีผู้เสนอราคา 
ตำ่สุดเท่ากันหลายราย ให้
พิจารณาผู้ที่เสนอราคา ใน
ลำดับแรก 

พิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีความเหมาะสมและ 
เป็นประโยชน์ต่อ 
ราชการ ให้เสนอ 
ความเห็นให้รับราคา 

พิจารณาแล้ว เห็น
ว่าไม่มีความ 
เหมาะสมและ ไม่
เป็นประโยชน์ ต่อ
ราชการ ให้เจ้า 
เสนอความเห็นเพื่อ 
ยกเลิกและจัดซื้อ/ 
จ้างใหม่ 

ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
เสนอความเห็นเพื่อ 
ยกเลิกและดำเนินการ 
ใหม่หรือใช้วธีิคัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) (ต่อ) 

 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซือ้/จ้างสงูกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง 
 
 
 

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอ 
ราคารายนั้นมาต่อรองราคา 
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ 
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรอง 
ราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่
ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะ ซื้อ
หรือจ้างไม่เกินร้อยละ 
10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือ 
จ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที ่
เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือ 
จ้างจากผูเ้สนออาคารายนั้น 

(2) ถ้าทำตาม (1) แล้วไม่ไดผ้ล 
ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อ 
หรือจ้างทุกรายมาเสนอราคา 
ใหมพ่ร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอ 
ราคา หากรายต่ำสุดในครั้งน้ัน 
เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่ 
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ี 
จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น 
ราคาที่เหมาะสมให้เสนอซื้อ 
หรือจ้างจากผู้เสนอราคา ราย
นั้น 

(3) ถ้าดำเนินการตาม (2) 
แล้วไมไ่ดผ้ล ให้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก 
การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
ทัง้นี ้ การดำเนินการซื้อหรือ 
จ้างครั้งใหมใ่ห้นำความในข้อ 
38 วรรคสาม มาใช้บงัคับโดย 
อนุโลม 

 

 
 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าทีร่ายงานผลการพจิารณาและความเห็น 
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่พิจารณาเห็นชอบ 

 

 

หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเห็นชอบ หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐไมเ่ห็นชอบ 
 

 
 

ให้หวัหน้าเจ้าหน้าทีส่่งผลการ 
พิจารณาให้ผูเ้สนอราคาทกุราย 
ทราบและประกาศผลการพิจารณา 
ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ 
หน่วยงาน 

ให้หวัหน้าเจ้าหน้าทีช้ี่แจง 
 
 

 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

ยกเลิก 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาผดิเง่ือนไขตามที่กำหนด ให้ถอืว่าผู้เสนอราคารายดังกลา่วไมผ่่านคุณสมบัติ 
ตามเงือ่นไขทีก่ำหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำในลำดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดว้ยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรอืจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) 

 

การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding 
 

 

 
- ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำร่าง 
เอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง 
เอกสารประกวดราคาซื้อ 
หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี 
คณะกรรมการนโยบายฯ 
กำหนด 

 

 

- การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก 
แบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด โดยมี 
สาระสำคัญตามที่กำหนดไวใ้นแบบและไม่ทำให้ 
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทำได้ เว้นแต่  
หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง 
เสียเปรียบหรือไมร่ัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อ 
หรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส 
านักงาน อัยการสูงสดุตรวจพิจารณากอ่น 

- การกำหนดวัน เวลาการเสนอ 
ราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและ 
ประกาศเผยแพร่ ให้กำหนดเป็น 
วันถัดจากวนัสุดท้ายของระยะเวลา 
การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
ซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลา 
ทำการเท่านั้น และเวลาในการ 
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

 

ขัน้ตอน วิธี e-bidding 
 
 
 
 

- การจัดหาที่มีความจำเป็น  
 โดยสภาพ ของการซื้อหรือจ้าง 
จะต้องกำหนดเง่ือนไขไว้ใน 
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ผู้ยื่นขอ้เสนอนำตัวอย่าง พัสดุที่
เสนอมาแสดงเพือ่ทดลอง หรือ
ทดสอบ หรือนำเสนองาน ให้
หน่วยงานของรัฐกำหนด ให้ผู้
ยื่นขอ้เสนอนำตัวอย่าง พัสดุนั้น
มาแสดงเพื่อทดลอง หรือ
ทดสอบ หรือนำเสนองาน ตาม
วัน และเวลา ณ สถานท่ี ท่ี
หน่วยงานของรัฐกำหนด 

 

- กรณีการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดท่ีกำหนดให้ 
ต้องมีเอกสารหรือรายละเอียดใน 
ส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบการ 
ยื่นขอ้เสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอที่ยื่น 
ผ่านทางระบบ หากหนว่ยงานของรัฐ 
เห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมาก 
และเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอใน 
การนำเข้าระบบ ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสาร 
หรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุป 
จำนวนเอกสารหรือรายละเอียด 
ดังกล่าวมาส่ง ณ ทีท่ำการของ 
หน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดย 
ให้ลงลายมือช่ือของผู้ยื่นข้อเสนอ 
พร้อมประทบัตราสำคัญของนิติ 
บุคคล (ถ้ามี) กำกบัในเอกสาร 
หรือรายละเอียดนั้นด้วย 

- การกาหนดวันให้ผูย้ื่นข้อเสนอ 
นำตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดง 
เพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือ 
นำเสนองาน หรือนำเอกสารหรือ 
รายละเอียดมาส่ง ให้หน่วยงาน 
ของรัฐกำหนดเป็นวันใดวันหนึง่ 
ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจาก 
วันเสนอราคา เว้นแต่การ 
ดำเนินการที่ไม่อาจดำเนินการวัน 
ใดวนัหนึง่ได้ ให้หน่วยงานของรัฐ 
พิจารณากำหนดมากกว่า 1 วัน 
ได้แต่จำนวนวันดงักล่าวต้องไม่ 
เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวัน 
เสนอราคา ทัง้นี ้ให้ระบุไวเ้ป็น 
เงือ่นไขในเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ใหชั้ดเจน 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ดว้ยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรอืจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

 

หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
 

 

เห็นชอบร่าง ไม่เห็นชอบร่าง 
 
 
 

ไม่นำรา่งประกาศและ 
ร่างเอกสารประกวด 
ราคาฯ เผยแพร่ให้ 
สาธารณชน เสนอแนะ 
วิจารณ์ 

 

นำร่างประกาศและร่างเอกสาร 
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ทาง 
เว็บไซตห์น่วยงานและเว็บไซต์ 
กรมบัญชกีลางไม่น้อยกว่า 3 
วันทำการเพือ่ให้สาธารณชน 
เสนอแนะ วิจารณ ์

 

แจง้ความเห็นให้หัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุและผูร้ับผิดชอบ 
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะเพื่อดำเนินการปรับปรุง 
แก้ไข 

 
 

 

- การนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ใหส้าธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมคีวามเห็นเป็น 
ลายลักษณ์อกัษร ให้ส่วนราชการด าเนินการดังนี ้

(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ ท่ีจะ
ให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได้ 

(2) การจัดหาพัสดุมรีาคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกสเ์ผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกัษร 

 
 
 
 

- กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หวัหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มหีน้าท่ีรับผดิชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม ่
โดยให้ดำเนินการ ดังนี ้

(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อดำเนนิการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หวัหนา้เจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานพร้อมความเห็น 
และร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพือ่ขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ใหน้ำร่างประกาศและรา่งเอกสารซื้อหรือจา้งด้วยวธีิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรบัปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหน่ึง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และให้หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีแจ้ง ผู้มี
ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนงัสือ 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ดว้ยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรอืจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

 

 

(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเมื่อ 
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหนา้เจ้าหน้าท่ีแจง้ผูม้ีความคดิเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 

 
 
 

 

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     e-bidding 
(1) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 ใหก้ำหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  
(2) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไมเ่กิน 10,000,000 บาท 
 ใหก้ำหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ  

(3) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
 ใหก้ำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ  
(4) วงเงินท่ีซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ใหก้ำหนดไม่น้อย
กว่า 20 วันทำการ  

 

 
 
 
 

หากหนว่ยงานของรัฐได้กำหนด 
รายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร 
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรอื ไม่
ครบถว้นในส่วนท่ีเป็นสาระสำคญั ตาม
แบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ 
กำหนด ไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางสว่น 
ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการ 
ดำเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
แล้วดำเนินการใหม่ใหถู้กต้องต่อไป 

 

เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวธิี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอ 
ราคาภายในเวลาที่กำหนด โดย 
สามารถเสนอราคาไดเ้พียงครั้ง 
เดียว 

 

เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคา 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือ 
เปล่ียนแปลงกำหนดวันเสนอ 
ราคา หรือรับเอกสารการยื่น 
เสนอราคานอกเหนือจาก 
กรณีที่ได้กำหนดไว ้
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ดว้ยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรอืจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

 

 

หน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

 
 

 

(1) จัดพิมพใ์บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจำนวน 1 ชุด 
ใหก้รรมการทกุคนลงลายมือช่ือกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นขอ้เสนอทุกแผ่น 

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์รว่มกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดตุัวอย่าง (ถ้ามี) 
หรือพิจารณาการนำเสนองานของผู้ยื่นขอ้เสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผูย้ืน่ข้อเสนอที่ 
ไม่มผีลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคณุสมบตัิและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือ 
เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถว้น ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หนว่ยงานของรัฐกำหนดไว้ 

 

 

คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมจากผูย้ื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะใหผู้้ยื่นขอ้เสนอ 
เปล่ียนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไวแ้ล้วมิได ้และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้กำหนด ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดไุม่ครบถว้น หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หนว่ยงานของรัฐกำหนด ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคญั และความแตกต่างนัน้
ไม่มผีลทำใหเ้กิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ยใหพิ้จารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิ ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 

 

 

(3) คัดเลือกพัสดหุรือคณุสมบตัิของผู้ยื่นขอ้เสนอทีถู่กต้อง และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ 
กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 
3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นขอ้เสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาที่
กำหนด ตามเอกสารประกวดราคา ใหพิ้จารณาผู้ทีเ่สนอราคาต่ำารายถัดไปหรือผู้ที่ไดค้ะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามลำดับ แล้วแต่กรณ ี

 

 
 

(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ทัง้นี ้รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อย ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(ข) รายชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอทุกราย 
(ค) รายชือ่ผู้ยื่นขอ้เสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การใหค้ะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผล 

สนับสนุนในการพิจารณา 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ดว้ยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรอืจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

 

- เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย 
 แต่ถูกต้อง ตรงตามเงือ่นไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวใหเ้สนอหัวหน้า
หนว่ยงาน ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพือ่ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตผุล 
สมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 
แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐต่อไป 

 
 
 

- กรณีไม่มผีู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่ำหนด ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเพือ่ยกเลิก 
และดำเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าดำเนินโดยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ใหมอ่าจไม่ไดผ้ลดี  จะสั่งใหด้ำเนนิการซื้อหรือจ้างโดยวธีิคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ 

- เว้นแต่ หนว่ยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้
เริ่ม กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่

 
 
 
 

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาทีเ่ห็นควรซ้ือ/จ้างสูงกว่า 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา 

ประกอบเกณฑ์คุณภาพ) 
 

 

(1) แจง้ผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อตอ่รองราคาใหต้่ำสุดเท่าท่ี 
จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนัน้ยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า 
วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไมเ่กินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคา 
แล้วไม่ยอมลดแตส่่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น 
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรอืจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

 

 

(2) ถ้าดำเนินการตาม (1) แล้วไมไ่ดผ้ล ใหแ้จ้งผู้ทีเ่สนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่าน 
ระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พรอ้มกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ ภายในกำหนดระยะเวลาอนัสมควร 

- หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหถื้อว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาตำ่สุดในการ 
เสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสู่งกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเปน็ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ดว้ยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรอืจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ) 

 

(3) ถ้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ไดผ้ล ให้เสนอหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน 

- หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ถือว่ากอ่ให้เกิด 
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจา้งในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะส่ังให้ดำเนินการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงาน 
ของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่

 

 
 
 

เมื่อราคาของผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่ 
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างน้ันผ่านทางระบบเพือ่ต่อรองราคาให้ต่ำสดุเท่าท่ีจะทำได้ หากยอมลดราคาและ 
ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแตส่่วนท่ีสูงกว่า 
นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไมย่อมลด แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือ 
จ้างน้ันไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจา้งจากผู้ที่ 
เสนอราคารายนั้น 

 

 

หากการดำเนินการไม่ไดผ้ล ให้เสนอความเห็นต่อหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิก 
การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หากแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโดยวธีิ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ไดผ้ลดีจะสัง่ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวธีิคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซือ้หรือจ้างโดย 
วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่

 
 

เมื่อหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอำนาจอนุมัติส่ังซื้อสั่งจ้าง 
แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจง้ผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนดให้ผู้เสนอราคาทกุรายทราบ และให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชกีลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการทีก่รมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปดิเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด้วยวิธีสอบราคา (ซื้อหรอืจ้าง 
ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท) 

 
 

หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุรวมทั้งกำหนดหลกัเกณฑ์การ 
พิจารณาการพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

 

 

เจ้าหน้าท่ีจัดทำเอกสารสอบราคา ซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน และให้หวัหน้าเจ้าหน้าทีล่งนาม 
ในเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้าง 

 
 
 

หน่วยงานของรัฐอาจนำร่างประกาศ 
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวิธี 
สอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความ 
คิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

 
 
 
 

หัวหน้าหนว่ยงานของให้ความเห็นชอบ 
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างและร่าง 
ประกาศและรา่งเอกสารซื้อหรือจา้ง 

1. เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และ 

 ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ 
เผยแพร่ เพือ่รับฟงัความคดิเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นำความเร่ือง 
การรับฟังความคิดเห็นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มา
ใช้บงัคับโดยอนุโลม 

 

 

1. ให้หวัหน้าเจ้าหนา้ที่เผยแพรป่ระกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชกีลางและหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาตดิ ต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  
2. การให้หรือขายเอกสารสอบราคา ใหก้ระทำพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ 
3. ใหก้รมบญัชกีลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้างฯ ของหน่วยงานให้สำนักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์
4. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการขอรับเอกสารซื้อหรือจ้าง (เร่ิมต้นวนัประกาศเผยแพร่ถึงวันสุดท้ายของ 
การประกาศเผยแพร่) 

5. กำหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ (กำหนดเป็นวันสุดท้ายของเผยแพร่การประกาศและเอกสารซือ้หรือจ้าง 
โดยกำหนดเป็นวัน เวลาท าการเพียงวันเดียว) 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด้วยวิธีสอบราคา (ซื้อหรอืจ้าง 
ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท) (ตอ่) 

 

 การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา 
- กรณีที่จะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวัน เวลา และ 

สถานท่ีในการชีแ้จงรายละเอียดหรือการช้ีแจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาด้วย 

- ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด 
รายละเอียดเพิม่เตมิหรือมีการชี้สถานท่ีอนัเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะทีเ่ป็นสาระสำคญัซึ่งมไีด้กำหนดไว้ 
ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม 

- การชีแ้จงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนัน้จัดทำ 
บันทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษะไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

- ถ้ามีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเล่ือนวัน เวลา การรบัซองและการ 
เปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วย 

 

 

เมื่อถึงกำหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ามมิให้ร่นเลื่อน หรือเปลีย่นแปลงกำหนด วนัยื่นซองสอบราคา 
 

 
 
 

การยื่นซอง 
 
 
 
 
 
 
 

การรับซอง 

- ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถงึประธานคณะกรรมการฯ 
-  สง่ถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรบัรองเอกสาร 
- หลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็น 
ความจริงทุกประการ 

 

 

- เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซอง 
- พร้อมระบุวนัและเวลาทีร่ับซอง 
- ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นขอ้เสนอ 
- สง่มอบซองเสนอราคาทัง้หมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ 

พิจารณาผลการสอบราคาครัง้นั้น โดยพลัน 
 

 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
 
 

1. เปิดซองใบเสนอราคา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และกรรมการทกุคนลงลายมือช่ือกำกับ 
2. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 

- คัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มผีลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถว้น 
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคณุสมบัติของผู้ยื่นขอ้เสนอทีถู่กต้องตาม (2) และ 

- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา 
- จัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

4. จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหนว่ยของรัฐ ผา่นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธี
คัดเลือก 

 
 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดย 
วิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงาน 
นั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบตัิ 
ตรงตามทีก่ำหนดน้อยกว่า 3 ราย 
โดยดำเนินการดังต่อไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 

การดำเนินการ 
 
 

1. หวัหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงาน 
ขอซื้อขอจ้าง 

 
 

2. คณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
คัดเลือกทำหนังสือเชิญชวนส่งไปยงั 
ผู้ประกอบการ 

 
 
 
 
 

มาตรา 56 (1) 

- กรณีใช้วธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วไมม่ีผู้ยื่นขอ้เสนอ/ 
หรือข้อเสนอไมไ่ดรั้บการคัดเลือก 
- กรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจดัจ้างมีคุณลักษณะพิเศษ หรือ 
ซับซ้อนผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัด 
- กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พสัดุนั้นอัน 
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการ 
ใช้พัสดุ 
- กรณีพัสดุที่โดยลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทาง 
เทคนิคท่ีจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 
- กรณีพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ 
หรือดำเนินการผ่านองค์การระหวา่งประเทศ 

- กรณีเป็นพัสดุทีใ่ช้ในราชการลับ หรือเป็นงานท่ีต้องปกปิด 
เป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความ 
มั่นคงของประเทศ 

 
 

3. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน 
ยื่นเสนอราคาตามวันเวลา ท่ีหน่วยงานของ 
รัฐกำหนด 

 

- ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติให้เข้า 
ยื่นขอ้เสนอ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ ในงาน
นั้น มีผู้ประกอบการที่มคีุณสมบตัติรงตามที ่
กำหนด นอ้ยกว่า 3 ราย ท้ังนี ้ให้คำนึงถึงการไม่
มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายืน่ข้อเสนอด้วย 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดโุดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวธิีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนัน้มี 
ผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติตรงตามทีก่ำหนดน้อยกว่า 3 รายโดยด าเนินการดังต่อไปนี ้

 

 
 

(ก) (ข) 
 

กรณีใช้วธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว แต่ไม่มี 
ผู้ยื่นขอ้เสนอ หรือข้อเสนอนั้นไมไ่ด้รับการ 
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) ใหเ้ชิญชวน 
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจ้างพัสดุ 
นั้นโดยตรง และจากผู้ที่ยื่นข้อเสนอในการใช้ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปซึ่งถูกยกเลิกไป  
(ถ้ามี) 

 

 

(ค) 
 

กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีขอ้จำกัดทางเทคนิคท่ีจำเป็นต้องระบุ 
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะตามมาตรา 56 (1) (ง) 
ให้เชิญชวนผู้ประกอบการทีเ่ป็นผูผ้ลิตหรือ 

กรณีเป็นพัสดุที่มีคณุลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือให้บริการโดย 
ผู้ประกอบการที่มีฝมีือเฉพาะหรือชำนาญเป็นพิเศษและมจีำนวนจำกัด 
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุอนัเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ 
อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะไม่ทันต่อความ 
ต้องการ กรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถงึความ 
ชำรุดเสยีหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้และกรณีอื่นทีก่ำหนดให ้
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) (ซ) ให้เชิญชวน 
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจ้างพัสดุนั้นโดยตรง สำหรับกรณีเป็น 
งานซ่อมท่ีจำเป็นต้องถอดตรวจใหท้ราบถงึความชำรดุเสียหายเสียกอ่นจึง 
จะประมาณค่าซ่อมได้ ตามมาตรา 56 (1) (ช) หากมีผู้ยื่นขอ้เสนอตั้งแต่ 

2 รายขึ้นไป ให้พิจารณาจากผู้ที่เสนอเทคนิคท่ีดีที่สุด และต่อรองราคากับ 
 

(ง) 

ผู้แทนจำหน่ายพัสดุนั้น กรณีเป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดย 
ผ่านองค์การระหว่างประเทศตามมาตรา 56 (1) (จ) ให้ติดต่อซื้อหรอืจ้างจาก 
ต่างประเทศโดยตรงหรือขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือ 
หน่วยงานรัฐในต่างประเทศช่วยตดิต่อสืบราคา คุณภาพ รายละเอียด ส่วน 
การซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับส านักงานของ
องค์การ ระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ในประเทศโดยตรง เวน้แต่ กรณีที่ไมม่ี
สำนักงานในประเทศให้ตดิต่อกับสำนักงานในต่างประเทศได้

หน้าท่ีคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง
โดยวิธีคดัเลือก 

 
 

 

1. จัดทำหนงัสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัตติรงตามทีก่ำหนด พร้อมจัดทำบัญชีรายชือ่ผู้ประกอบการที่เชิญชวน 
2. รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ พร้อมสรุปรายชือ่ผู้มายื่นข้อเสนอ (เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอห้างรับเอกสาร 
หลักฐานฯ ต่าง ๆ และพัสดุตัวอยา่งเพิ่มเติม 
3. เปิดซองผูย้ื่นเสนอราคาทกุราย พร้อมจัดทำบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นขอ้เสนอ + กรรมการทุกคน
ลงลายมือช่ือกำกับเอกสารทกุแผน่ 
4. ตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจา้งของผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่ไดร้ับคัดเลือกไว ้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด หรือได้
คะแนนรวมสูงสุด ตามเกณฑ์การพิจารณาผลที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวธิีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนัน้มี 
ผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติตรงตามทีก่ำหนดน้อยกว่า 3 รายโดยดำเนินการดังต่อไปนี ้

 

 
 

มาตรา 56 (2) 
- กรณีใช้วธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วธีิคัดเลือกแล้วแต่ไม่มผีู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ 

ไม่ไดรั้บการคัดเลือก 
- กรณีจัดซื้อจัดจา้งพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย กอ่สร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ 

จัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่กฎกระทรวงกำหนด (ไม่เกิน 5 แสนบาท) 

- กรณีจัดซื้อจัดจา้งพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบตัิโดยตรงเพยีงรายเดียว หรือมผีู้ประกอบการเพียง 
รายเดียวในประเทศไทยและไมม่ีพสัดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

- กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัตภิยั/ภัยธรรมชาติ หรือโรคติดต่ออันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด 
ความล่าช้าเสียหายอย่างรา้ยแรง 

- กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหวา่งประเทศ หรือหนว่ยงานของ 
ต่างประเทศ 
- กรณีเป็นพัสดุที่เป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 

 
 
 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคณุสมบตัิตามที่กำหนดให้เข้ายื่น 
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี ้

 
 
 
 

(ก) กรณีใช้วธีิตามมาตรา 56 
(2) (ก) ใช้ทัง้วิธีประกาศเชิญ 
ชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือ 
วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผูย้ื่น
ข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไมไ่ด้รับ 
การคัดเลือกให้สืบราคาจาก 
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ 
รับจ้างนัน้โดยตรง และจากผู้ยื่น 
ข้อเสนอในการใช้วธีิประกาศ 
เชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่ง 
ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ทัง้นี ้หาก 
เห็นว่า ผู้ยื่นขอ้เสนอรายที่ 
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอ 

ู ่ ้ 

(ข) กรณีพัสดุนั้นมผีู้ประกอบการ 
ที่คุณสมบตัิโดยตรงเพียงรายเดียว 
และกรณีที่เปน็พัสดุที่มีความ 
จำเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจาก 
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด 
โรคติดต่ออนัตราย และการ 
ดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน 
ทัว่ไปหรือวธีิคัดเลือกอาจก่อให้เกิด 
ความล่าช้าหรือเสียหาย ตาม 
มาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญ 
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ 
รับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูง 

่ ้ ิ่ ื 

(ค) กรณีจำเป็นต้องทำการจัดซื้อ 
จัดจ้างเพิ่มเตมิหรือต่อเนื่องจาก 
พัสดุที่ได้จัดซื้อจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว 
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจา 
กับผู้ประกอบการรายเดิมตาม 
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไมส่ิ้นสดุ 
ระยะเวลาสง่มอบ เพื่อขอให้มีการ 
ซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และ 
ราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดมิ โดย 
คำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
เดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
สงูสดุต่อหน่วยงานของรัฐ 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

(ง) กรณีเป็นพัสดุทีข่ายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ 
ต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดำเนินการโดย 
เจรจาตกลงราคา 

(จ) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นท่ีดินหรือสิง่ปลูกสร้างซึ่ง 

จำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 (2) (ช) 
ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอ 
ราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสงูกว่าราคาใน 
ท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงนิงบประมาณ หรือ 
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง 
เท่าที่จะทำได ้

 

 

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการผลิตจำหน่าย กอ่สร้าง หรือให้บริการเป็นการทั่วไป และมีวงเงินตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากบัผู้ประกอบการที่มอีาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง 
และให้ซือ้หรือจ้างภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
 

 

สำหรับกรณีข้างต้นที่มีความจำเปน็เร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือ 
ผู้ที่รับผดิชอบในการปฏิบตัิงานนัน้ดำเนินการไปกอ่นแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมือ่ 
หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วใหถื้อว่ารายงานดังกลา่วเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 
 
 
 

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอสำหรับการจัดซ้ือหรือจ้าง 
 

 
 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก ให้พิจารณาถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เป็นสำคญั ตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

 

 
 
 
 
 
 

1. การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มี 
คุณลักษณะที่เป็นมาตรฐาน มี 
คุณภาพดี เพียงพอตามความ 
ต้องการใช้งาน ใหใ้ช้เกณฑ์ราคา 
โดยคดัเลือกผู้เสนอราคาตำ่สุด 

 

2. การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มี 
ความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง 
หรือมีเทคนิคเฉพาะ สามารถ 
ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ 
คุณภาพ โดยพิจารณาจากยื่น 
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและ 
คุณสมบัติถูกต้องซึ่งได้คะแนน 
รวมสูงสุด 

3. การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยขีองพัสดุหรือ 
คุณสมบัติของผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ 
ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มปีัญหาในการ 
พิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเง่ือนไข 
ให้มีการยื่นขอ้เสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ 
อืน่แยกมาต่างหากและใหพิ้จารณาคัดเลือกผู้ทีไ่ด้ 
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ที่ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
แล้วดำเนินการตามข้อ 1 หรือ 2 
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การจ้างท่ีปรึกษา 

 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษา 
 

 

การจ้างที่ปรึกษา 
 
 
 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วิธคัีดเลือก วิธเีฉพาะเจาะจง 
 
 
 
 
 

ใช้กับงานท่ีไม่ซับซ้อน งานท่ีมี 
ลักษณะเป็นงานประจำของ 
หน่วยงานของรัฐ หรืองานท่ีมี 
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และ 
มีที่ปรึกษาซึง่ทำงานนัน้ได้เป็น 
การทั่วไป โดยหน่วยงานของรัฐ 
ประกาศเชญิชวนท่ีปรึกษาท่ีมี 
คุณสมบัติตรงตามเงือ่นไขที่ 
กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ  

 

ใช้กับกรณีทีใ่ช้วธีิประกาศเชิญ 
ชวนท่ัวไปแล้วไมไ่ ด้ผลดี หรือ 
เป็นกรณีที่เป็นงานซับซ้อนหรือ 
ซับซ้อนมาก หรือกรณเีป็นงาน 
จ้างท่ีมีที่ปรึกษาจำนวนจำกัด ให้
หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
เฉพาะที่ปรึกษาทีม่ีคุณสมบตัิตรง 
ตามเงือ่นไขทีก่ำหนดซึ่งต้องไม่
น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่น 
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานท่ีมีที่ 
ปรึกษานอ้ยกวา่ 3 ราย 

ใช้กับกรณีทีใ่ช้ทัง้วิธีประกาศเชิญชวน 
ทัว่ไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วธีิคัดเลือก 
แล้วไมไ่ดผ้ลดี หรือกรณีมีวงเงินคา่จ้างไม่ 
เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
หรือกรณีจ้างท่ีปรึกษารายเดมิทำต่อจาก 
งานท่ีได้ทำไว้แล้ว หรือกรณีจ้างท่ีปรึกษา 
รายเดิมทำต่อจากงานท่ีได้ทำไว้แลว้ หรือ
กรณีเป็นงานจ้างที่มท่ีีปรึกษาในงานจ้าง
ท่ีจะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงิน 
ค่าจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินวงเงินตามที ่
กำหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีในงาน 
นั้นมท่ีีปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณี 
ในงานนัน้มีที่ปรึกษาเพียงรายเดยีว หรือ 
กรณีเป็นงานท่ีมีความจำเป็นเร่งดว่นหรือ 
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติให้ 
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมี 
คุณสมบัติตรงตามเงือ่นไขทีก่ำหนดราย 
ใดรายหนึง่ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้า 
เจรจาต่อรองราคา 

 

 

ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี 
 

การจัดทำร่างขอบเขตของงานจา้งทีป่รึกษา 
 

 
 
 

หัวหนา้หน่วยงานของรัฐอาจแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้นมาคณะ 
หนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหนา้ที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จดัทำร่าง 
ขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา รวมทัง้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
คัดเลือกข้อเสนอ 

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้ 
เป็นไปตามที่หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐกำหนดตามความเหมาะสม 



69  
 

 
 

ขั้นตอนการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษา (ตอ่) 
 

 
 

 

การจัดทำรายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 
ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างทีป่รึกษา 

เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 

 

การแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

 

ใหห้ัวหน้าหนว่ยงานของรัฐแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รกึษาขึ้น เพื่อ 
ปฏิบัติการตามระเบียบนี ้พร้อมกบักำหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 

 
 

 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดทำรายงานขอจ้างท่ีปรึกษา  

1. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธี 
ประกาศเชญิชวนท่ัวไป 
2. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธี 
คัดเลือก 
3. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างทีป่รึกษา 

 

เจ้าหน้าท่ี 
 

รายงานขอจ้างผ่าน หน.เจ้าหน้าท่ี 
 

หน.หน่วยงานของรัฐ 
 

 
 

1. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องจ้างท่ีปรึกษา 

2. ขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา 

3. คุณสมบตัิของทีป่รึกษาท่ีจะจ้าง 

4. ราคากลางงานจ้างทีป่รึกษา 

5. วงเงินท่ีจะจ้างทีป่รึกษา โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณถ้าไมม่ีวงเงนิดังกล่าวให้ระบุ 
วงเงินท่ีประมาณว่าจะจา้งในครั้งนัน้ 

6. กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจา้งทีป่รึกษา 

7. วิธีจ้างท่ีปรึกษา และเหตุผลที่ตอ้งจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีน้ัน 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 

9. ข้อเสนออืน่ ๆ  (เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ) 
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษา (ตอ่) 
 

เจ้าหน้าท่ีทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบฯ รายงานท่ี 
เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีดำเนินการจ้างตามวิธน้ัีนต่อไปได ้

 

 
 

ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน 
 

 
 

 ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้ 
- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทีป่รึกษาผูย้ื่นขอ้เสนอรายทีถู่กต้อง และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด 
และจัดลำดับ 
- กรณีทีป่รึกษาผูย้ื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึง่เสนอราคาต่ำสุด ไมเ่ขา้ทำสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของ 
รัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารจา้งท่ีปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ทีเ่สนอราคาต่ำสุดรายถัดไป 
- กรณีที่มท่ีีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกทีป่รึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ 
ด้วยวิธกีารยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด 
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ด้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยใหป้ระกอบด้วย 

(1) รายละเอียดงานจ้างท่ีปรึกษา 
(2) รายชือ่ทีป่รึกษา วงเงินท่ีเสนอ และข้อเสนอของทีป่รึกษาทุกราย 
(3) รายชือ่ทีป่รึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของทีป่รึกษาทุกราย พร้อมเหตุผล 

สนับสนุนในการพิจารณา 
 

 
 

กรณีมีผู้ยื่นขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูย้ื่นขอ้เสนอ 
หลายรายแต่ผ่านการคดัเลือกเพียงรายเดียว 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ 
คัดเลือก 

 

 
 
 
 

 

- ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล 
สมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้ 
คณะกรรมการต่อรองกับท่ีปรึกษารายนั้น แล้วเสนอ 
ความเห็นต่อหวัหน้างานของรัฐต่อไป 

- ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเหน็ว่าการจ้างโดยวิธี 
ประกาศเชญิชวนท่ัวไปใหม่อาจไมไ่ดผ้ลดี จะส่ังให ้
ดำเนินการจ้างโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ด้ 
 เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคดัเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เร่ิมกระบวนการจ้าง 
ใหม่โดยการจัดทำรายงานของจ้างตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษา (ตอ่) 
 

 
 

 
 
 

1. แจง้ทีป่รึกษาราย 
ที่เห็นสมควรจ้างนั้น 
เพื่อตอ่รองราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที่ปรึกษารายที่สมควรจ้าง 
เสนอราคาสูงกวา่วงเงินที่จะจ้าง 

2. เรียกทีป่รึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ดา้น 
คุณภาพทกุรายมาต่อรองราคาใหม่ 
พร้อมกัน 

 

 
 
 
 

3. เสนอความเห็นต่อหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ เพือ่ยกเลิก/ดำเนินการจ้างด้วยวธีิประกาศเชิญชวน 
ทัว่ไปใหม่/ดำเนินการจ้างโดยวิธีคดัเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ 
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
 

 

1. ขัน้ตอนเริ่มต้น 
 

 

- ทำรายงานขอจ้างทีป่รึกษา โดยเจ้าหน้าทีท่ำรายงานเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
- ให้เจ้าหน้าทีข่อรายชือ่ทีป่รึกษาในสาขางานที่จะจา้งจากศูนย์ขอ้มูลที ่
ปรึกษากระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ เพื่อ 
ดำเนินการต่อไป 

 

 
 

2. ขัน้ตอนการเชิญชวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขัน้ตอนการพิจารณา 
และตัดสิน 

 ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯ  ดำเนินการ  ดังนี้ 
- จัดทำหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด 

- ให้เชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบตัิตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอตอ่ 
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดย 
ให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นขอ้เสนอด้วย 
- เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา พร้อม
จัดทำบัญชีรายชือ่ทีป่รึกษาผู้มายืน่ข้อเสนอ และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว 

้ 

 

 
 

ให้คณะกรรมการดำเนินงานจา้งทีป่รึกษาฯดำเนินการ ดังน้ี 
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆของทีป่รึกษาผู้ยื่นขอ้เสนอทุกรายแล้วให้กรรมการ 
ทุกคนลงลายมือช่ือกำกับไว้ทุกแผ่น 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ของทีป่รึกษาผู้ยื่นขอ้เสนอ แล้วคดัเลือกที่ปรึกษา 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง มีคุณสมบตัิและข้อเสนอด้านคณุภาพ 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างท่ีปรึกษา 

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมจากท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกไ็ด้ แต่จะให้ 
ท่ีปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้
- ทีป่รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ ให ้
คณะกรรมการตดัรายชือ่ของทีป่รกึษาผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 
 

 ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษาฯดำเนินการ  ดังน้ี 
- คัดเลือกข้อเสนอทีถู่กต้องจัดลำดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังนี ้
(ก) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐัหรืองานท่ีซับซ้อนให้คัดเลือกจาก 
รายที่ได้คะแนนรวมด้านคณุภาพและด้านราคามากทีสุ่ด 
(ข) กรณีงานจ้างทีป่รึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายทีไ่ด้ คะแนนดา้นคุณภาพมากทีสุ่ด กรณี
รายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทำสญัญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดให้คณะกรรมการ 
พิจารณาทีป่รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากท่ีสุดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไปตามลำดบั 

- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้โดยอนุโลม) 
 
 
 
 

กรณีมีผู้ยื่นขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นขอ้เสนอ 
หลายรายแต่ผ่านการคดัเลือกเพียงรายเดียว 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ 
คัดเลือก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผล
สมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกให้
คณะกรรมการต่อรองกับท่ีปรึกษารายนั้นแล้วเสนอ
ความเห็นต่อหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐต่อไป 

- ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐผ่าน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่พิจารณายกเลิก 

- หากหัวหน้าส่วนของรัฐเห็นว่าการจ้างโดย 
วิธีคัดเลือกใหมอ่าจไมไ่ดผ้ลดีจะส่ังให้
ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เร่ิม
กระบวนการจา้งใหม่โดยการจัดทำ 
รายงาน ขอจ้างตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างทีป่รึกษา 
 

 
 
 

1. ผลงานและประสบการณ์ 
ของที่ปรึกษา 

 
 

 
 

 

6. เกณฑ์อื่นตามที ่
กำหนดในกฎกระทรวง 

2. วิธีการบริหารและ 
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

 

 

5.ขอ้เสนอทางด้าน 
การเงิน 

3. จำนวนบุคลากรที่ 
ร่วมงาน 

 

 
 

4. ประเภทของที่ 
ปรึกษาท่ีรัฐต้องการ 

สง่เสริมหรือสนับสนุน 
 
 

ในการพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้าน 
คุณภาพทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ำหนัก ตามความในมาตรา 76 ของ

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
 

 
 

1. กรณีการจ้างท่ีปรึกษา เพือ่ดำเนินงานประจำหรืองาน ที่มี
มาตรฐานเชงิคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกผู้ยื่นขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึง่เสนอราคา 
ต่ำสุด 

2. กรณีการจ้างท่ีปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ 
รัฐหรืองานท่ีซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นขอ้เสนอที่ผ่านเกณฑด์้าน 
คุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา มากท่ีสุด 

 

3. กรณีการจ้างท่ีปรึกษา ที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่น 
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนนด้านคุณภาพมากทีส่ดุ 
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ) 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. ขั้นตอนเริ่มต้น 
 

 
 
 
 
 

2. ขัน้ตอนการเชิญชวน และการ 
พิจารณาตัดสนิขัน้ตอนเริม่ต้น 

  - ให้เจ้าหน้าทีท่ำรายงานของจ้างท่ีปรึกษา 
- แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งคณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ เพือ่ดำเนินการต่อไป 

 
 
 
 

- ให้คณะกรรมการจา้งท่ีปรึกษาฯ จัดทำหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ 
กำหนด 
- เชิญชวนท่ีปรึกษารายใดรายหนึง่ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมที่จะทำงานนั้น 
- พิจารณาขอ้เสนอของทีป่รึกษา และเจรจาต่อรอง เพือ่ให้ได้ขอ้เสนอที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ 
ทางหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้โดยอนุโลม) 

 

 
 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 
 

1. ในกรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าใหจ้่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที ่
ปรึกษาจะต้องวางหนงัสือค้ำประกนัของธนาคาร หรือหนังสือคำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำ  
ประกันเงินท่ีได้รับล่วงหน้าไปนั้น 

 

 

2. ในกรณีจ้างสำหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา 
และไมต่้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าท่ีรับไปกไ็ด ้

 
 
 

 

การคืนหนงัสือคำ้ประกัน หลักประกัน
การรับเงนิค่าจ้างล่วงหน้า 

 

 
 
 

ให้คนืหนงัสือคำ้ประกันให้แกท่ี่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ไดจ้่าย 
ล่วงหน้าจากเงนิค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจน 
ครบถ้วนแล้ว ทัง้นีใ้ห้กำหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสรา้ง 
 

 

ขัน้ตอนการดำเนินการจ้างฯ ทุกวิธ ี
 
 

 

จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานกอ่สร้าง 

• แต่งตัง้คณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหนา้ท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
จัดทำร่างขอบเขตของจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ 

 
 
 

จัดทำรายงานขอจ้าง 
• ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี ตามรายการที่ระเบยีบฯ กำหนด 

 
 

 

เมื่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ ท่ีเสนอแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธจี้างนั้นต่อไปได ้

 
 

 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ 
 
 

 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
ก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 

มี 5 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 โดยวิธีคดัเลือก 

 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานกอ่สร้าง 
 โดยวิธีประกวดแบบ 

 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ
หรือ ควบคุมงานกอ่สร้าง 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน    โดยวิธีประกาศเชิญชวน 
 

1. วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใช้กับงานท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อน 
 
 

 

 ขัน้ตอนท่ี 1 : ขัน้ตอนเริ่มต้น 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวธีิประกาศเชิญ 
ชวนท่ัวไป พร้อมประกาศเผยแพรต่ามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
- ทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานเสนอ 
หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
- แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวธีิ 
ประกาศเชญิชวนท่ัวไป 

 

 

 ขัน้ตอนท่ี 2 : ขัน้ตอนการประกาศเผยแพร ่
- เมื่อหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯแล้วให้หัวหน้า เจ้าหน้าท่ี
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง และ
หน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
- การใหเ้อกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ ประกาศ
และเอกสารจ้างฯ เพ่ือให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสาร จ้างฯ 
ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสดุท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 

- ใหก้ำหนดวนั เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวนัทำการเพียงวันเดียว นับถัดจากวัน 
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน (ตอ่) 
 
 

 ขัน้ตอนท่ี 3 : ขัน้ตอนการพิจารณาและตัดสิน 
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอทุกราย แล้ว
ให้ กรรมการทกุคนลงลายมือช่ือกำกับไว้ทกุแผ่น 
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอ แล้ว 
คัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มคีุณสมบตัิและ 
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถว้น ถูกต้อง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิม่เตมิจากผู้ใหบ้ริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกไ็ด้ แตจ่ะ 
ให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคญัที่เสนอไวแ้ล้วมิได ้
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดมคีุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ให้ 

คณะกรรมการตดัรายชือ่ของผู้ใหบ้ริการผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 

- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถู่กต้องซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบตัิเป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคณุภาพมากท่ีสุด และจัดลำดับคะแนน 
- ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คดัเลอืกไว ้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง 
ในเวลาทีก่ำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ทีไ่ด้คะแนนคณุภาพมากท่ีสุดในลำดับถดัไป 
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา 

 

 
 
 

กรณีมีผู้ยื่นขอ้เสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผู้ยื่น 
ข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดยีว 
- ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐยกเลิก 
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า 
มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไมต่้อง 
ยกเลิกประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาเชิญชวนแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐต่อไป 

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอ หรือ ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 
การคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐผ่าน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่พิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการ 
จ้างโดยวิธีคัดเลือกใหมอ่าจไม่ไดผ้ลดี จะส่ังให ้
ดำเนินการจ้างโดยวิธีคดัเลือกมาตรา 81 (1) หรือวิธ ี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82 (1) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคดัเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจา้งตามระเบียบฯ 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก 
 

2. วิธีคัดเลือก ใช้กับงานท่ีมีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก หรือใช้กับวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วไม่ได้ผล หรือ 
กรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิด ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีขอ้มลูเพียงพอท่ีจะกำหนดเบ้ืองต้นได้ โดยให้เชิญชวน 
ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นขอ้เสนอ 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 : ขัน้ตอนเริ่มต้น 
- ทำรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหนา้ที่ทำรายงาน 
เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

- แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง 
- ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งให้คณะกรรมการดำเนินงาน 
จ้างออกแบบให้ควบคุมงานกอ่สรา้งโดยวิธีคดัเลือกเพื่อ 
ดำเนินการต่อไป 

 ขัน้ตอนท่ี  2 : ขัน้ตอนการเชิญชวน 
- จัดทำหนงัสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบท่ี 
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคณุสมบัติตามที่ก าหนด ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่นอ้ยกว่า 3 ราย เว้น แต่มีผู้
ให้บริการดังกล่าวน้อยกวา่ 3 ราย โดยให้คำนึงถึงการไม่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นขอ้เสนอด้วย 
- เมื่อถึงกำหนดวัน เวลา ในการยืน่ข้อเสนอให้รับซอง 
ข้อเสนอของผู้ให้บริการ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ 
ผู้มายื่นข้อเสนอ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวหา้มรับเอกสาร 
หลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติม 

 

กรณีมีผู้ยื่นขอ้เสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย 
รายแต่ผ่านการคดัเลือกเพียงรายเดียว 

- ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐยกเลิก 
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ามีเหตุผล 
สมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกาศเชิญชวน 
ทัว่ไป ให้คณะกรรมการเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้นแล้วเสนอ 
ความเห็นต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐต่อไป 

 

 
กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอ หรือ ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
- ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก 

- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเหน็ว่าการจ้างโดยวิธ ี
คัดเลือกใหมอ่าจไม่ไดผ้ลดี จะส่ังให้ดำเนินการจ้างโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ 
จะดำเนินการโดยวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เร่ิม 
กระบวนการจา้งใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตาม 
ระเบียบฯ 

 ขัน้ตอนท่ี  3 : ขัน้ตอนการพิจารณาและติดสิน 
- เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้

ให้บริการ ผูย้ื่นข้อเสนอแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอทีไ่ม่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและ 
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถว้นถูกต้องตามเงือ่นไขที่หนว่ยงานของรัฐ 
กำหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ 

- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมจาก 
ผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดก็ได้ แต่จะใหผู้้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอ 
รายใดเปล่ียนแปลงสาระสำคญัที่เสนอไว้แล้วมิได ้

- ผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดมคีุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามเง่ือนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชือ่ของ 
ผู้ให้บริการผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 

- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถู่กต้องซึ่งมี 
คุณภาพและคุณสมบตัิเป็นประโยชน์ต่อหนว่ยงานของรัฐ แล้วให้เสนอ 
จ้างจากรายที่ได้คะแนนคณุภาพมากท่ีสุด และจัดลำดับคะแนน 

- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไมเ่ข้าทำสญัญาหรือข้อตกลงในเวลาที ่
กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนน 
มากทีสุ่ดในลำดับถัดไป 

- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปมาใช้ 
โดยอนุโลม) 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 
 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ 

 
 
 
 

 ขัน้ตอนท่ี 1 : ขัน้ตอนเริ่มต้น 

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างฯ 
- แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง 
- ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งคณะกรรมการจา้งเพ่ือ 
ดำเนินการต่อไป 

 ขัน้ตอนท่ี  2 : ขัน้ตอนการเชิญชวนและการพิจารณาตัดสิน 

- ให้คณะกรรมการจ้างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ให ้
บริการตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด 
- ชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมที่จะทำงานนั้น 
- พิจารณาขอ้เสนอของผู้ให้บริการ เพือ่ใหไ้ด้ ขอ้เสนอที่
เหมาะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมาก
ท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา 
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน    โดยวิธีประกวดแบบ 
 

4. วิธีประกวดแบบ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มี่คุณสมบัตติรงตามเง่ือนไขทีก่ำหนดเพือ่ 
ออกแบบงานกอ่สร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางด้านศลิปกรรม หรือสถาปตัยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน 
ทีก่ำหนดตามกฎกระทรวง 

 

 

 ขัน้ตอนท่ี 1 : การประกวดแนวความคิด ในการออกแบบ 

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงานจา้งฯ พร้อมเผยแพร ่
ประกาศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างฯ เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอความเห็นชอบแลว้ 
จึงดำเนินการต่อไป 
- ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพรป่ระกาศประกวดแบบใน ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลางและหน่วยงานของรัฐ และ
ปิดประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการ 
- การให้เอกสารการจา้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะให้ไป พร้อมกับ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างฯ ตั้งแต่วนัเร่ิมต้น ประกาศ
จนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร ่
- เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปดิซอง ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคดัเลือก ท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน และให้คัดเลือกผู้ที่เสนอแนวความคิดที่ได้คะแนน ด้าน
คุณภาพมากทีสุ่ด และจัดล าดับไว้ 
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ การมีผลประโยชน์ของ 
ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแลว้คัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ขัน้ตอนท่ี 2 

- เสนอรายงานผลการพิจารณา ให้หัวหน้าหนว่ยงานของ 
รัฐพิจารณา 

 ขัน้ตอนท่ี  2 : ขัน้ตอนการประ กวดแบบ 

- ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิดจะต้องพัฒนา 
แนวความคิดจากข้ันตอนท่ี 1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการ 
ประกวดและจะส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด 

- เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปดิซองข้อเสนอขัน้ตอนท่ี 
2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ 
ทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะ 
การประกวดแบบท่ีได้คะแนนคณุภาพมากที่สดุ และจัดลำดบั 
- ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและ ความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารทีไ่ด้รับไว้ท้ังหมดเสนอหัวหน้า หน่วยงาน
ของรัฐเพือ่สั่งการ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
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พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีที ่ ๒ ในรัชกาลปัจจบัุน 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิตบัิญญตัิแหง่ชาต ิดงัต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนบัแตว่ันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสด ุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสด ุ

ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัต ิ และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ 
ภายใตบั้งคับแห่งพระราชบัญญตัินี ้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 

แลกเปลีย่น หรือโดยนติกิรรมอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมท้ังการดาํเนนิการอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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“สินค้า” หมายความว่า วัสด ุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมท้ัง 
งานบริการทีร่วมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แตมู่ลค่าของงานบริการต้องไม่สงูกวา่มูลค่าของสินค้านัน้ 

“งานบรกิาร” หมายความวา่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบรกิาร งานจ้างทําของและการรบัขน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แตไ่ม่หมายความรวมถึงการจ้าง 
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัตงิานของหน่วยงานของรัฐ 
งานจ้างท่ีปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 

“งานก่อสร้าง” หมายความวา่ งานก่อสรางอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิง่ปลูกสร้างอื่นใด 
และการซ่อมแซม ตอ่เติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระทําอื่นท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร 
สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า 
ของงานบริการต้องไม่สงูกวา่มูลค่าของงานก่อสร้างนัน้ 

“อาคาร” หมายความวา่ ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได ้เช่น อาคารท่ีทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิง่ปลูกสร้างอย่างอืน่ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกัน รวมท้ังสิง่ก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์ใชส้อยสาํหรับอาคารนัน้ ๆ  เชน่ เสาธง ร้ัว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา 
ไฟฟ้า หรือสิง่อืน่ ๆ  ซึง่เป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลฟิท ์หรือเครือ่งเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเก่ียวกับการประปา การไฟฟ้า การส่ือสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางนํ้า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งดาํเนนิการในระดบัพ้ืนดนิ ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างท่ีปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็น 
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง  กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน  การคลัง  ส่ิงแวดล้อม  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจัย หรือดา้นอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบรกิารจากบุคคลธรรมดา 
หรือนติิบคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสด”ุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบํารุงรักษา และการจําหนา่ยพัสด ุ

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ไดย่ื้นเสนอไวซ้ึง่สามารถจัดซื้อจัดจา้งได้จริงตามลําดับ ดงัตอไปนี ้

(๑) ราคาท่ีไดม้าจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพัสดุทีก่รมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสาํนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่กําหนด 
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(๔) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาท่ีเคยซื้อหรือจา้งคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอืน่ใดตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร หรือแนวทางปฏิบัติของหนว่ยงานของรัฐนั้น ๆ 
ในกรณีทีม่ีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีทีไ่ม่มีราคาตาม (๑) แตมี่ราคาตาม (๒) 

หรือ (๓) ให้ใชร้าคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คํานงึถึงประโยชน ์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ ในกรณีทีไ่ม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 
โดยจะใชร้าคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคัญ 

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายว่าดว้ยวธิีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดว้ยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหนว่ยงานของรัฐ 
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายวา่ด้วยเงินคงคลัง       เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไวโ้ดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็นรายได้ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ 
รวมถงึเงินกู้ เงินชว่ยเหลือ และเงินอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“หนว่ยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการสว่นภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา 
หนว่ยงานอิสระของรัฐ และหนว่ยงานอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสด ุหรือผู้ที่ไดรั้บ 
มอบหมายจากผูมี้อํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวนิจิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้ และให้มี 

อาํนาจออกกฎกระทรวงและระเบยีบเพ่ือปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี ้
กฎกระทรวงและระเบยีบนัน้ เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใชบั้งคับได ้
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 
 

มาตรา ๖ เพ่ือให้การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดโุดยใชเ้งินงบประมาณ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าตอ่ภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หนว่ยงานของรัฐ ปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความใน 
พระราชบัญญตัินี ้

เพ่ือให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ หนว่ยงานของรัฐในตา่งประเทศ 
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐทีต่ั้งอยู่ในตา่งประเทศ หรือหนว่ยงานของรัฐอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือหนว่ยงานของรัฐนัน้ 
ประสงค์จะจัดใหม้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือขอ้บัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง 
ท้ังหมดหรือแตบ่างส่วน ก็ให้กระทําได ้ โดยต้องดําเนินการใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซือ้จัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ ี้  เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน 
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือขอ้บัญญัตติามวรรคสอง จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
หรือวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได ้

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญตัินีมิ้ให้ใชบั้งคับแก่ 
(๑) การจดัซือ้จัดจา้งของรัฐวิสาหกิจทีเ่ก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจดัซื้อจัดจ้างจากตา่งประเทศทีก่ฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

หรือการจ้างท่ีปรึกษา ท้ังนี ้ ท่ีไม่สามารถดาํเนนิการตามพระราชบัญญตัินีไ้ด ้
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตา่งประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธ ิ
หรือเอกชนตา่งประเทศ ที่สญัญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตา่งประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธ ิ
หรือเอกชนตา่งประเทศ ท่ีสัญญาหรือขอ้กําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินชว่ยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึง่จํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือท่ีใช้นั้นเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้ 
เงินบริจาครวมทัง้ดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนัน้ร่วมกับเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศ 
ดังกล่าวจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อ 
คณะกรรมการนโยบายเพ่ืออนุมัติใหไ้ดรั้บยกเวน้เป็นรายกรณีไปก็ได ้

การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดท้ังหมด 
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหน่ึง       ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม      ให้หน่วยงานของรัฐจัดใหม้ีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
จัดจา้งและการบริหารพัสดตุามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้      โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ 
ตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอดุมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งดําเนนิการตามวรรคสีแ่ล้ว ให้สถาบันอดุมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตอ่คณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธกีารทีค่ณะกรรมการนโยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่หนว่ยงานของรัฐ และต้องสอดคลอ้งกับหลกัการ ดงัต่อไปนี ้

(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุทีเ่หมาะสมและชดัเจน 

(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี 
การแขง่ขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผูป้ระกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
และเพียงพอตอ่การย่ืนข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนนิงานชัดเจน และมีการเปิดเผยขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุในทุกขัน้ตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล โดยตอ้งมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ
ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยมีการประเมนิและเปดิเผยผลสัมฤทธิข์องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ

(๔) ตรวจสอบได ้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แตไ่ม่มีผลตอ่การจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งดว่น หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
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ให้ใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หนว่ยงานของรัฐ 
คํานึงถงึคุณภาพ เทคนิค และวตัถปุระสงค์ของการจัดซือ้จัดจ้างพัสดนุั้น และหา้มมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดย่ีห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุท่ีจะทํา 
การจดัซือ้จัดจา้งตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุย่ีห้อนัน้ได ้

มาตรา ๑๐ ภายใตบั้งคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หนว่ยงานของรัฐเปิดเผยขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอ 
ในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผูย่ื้นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ระหว่างผูย่ื้นขอ้เสนอด้วยกันตอ่ผูซ้ึ่งมิไดเ้ก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือตอ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน 
เวน้แตเ่ป็นการเปดิเผยข้อมูลต่อผูมี้อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือการดาํเนนิการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาํแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เวน้แต ่

(๑) กรณีทีมี่ความจําเป็นเร่งดว่นหรือเป็นพัสดุทีใ่ช้ในราชการลับ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) 
หรือ (ฉ) 

 

 

(๒) กรณีทีมี่วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสด ุ
โดยฉกุเฉนิหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

(๓) กรณีท่ีเป็นงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจ้างตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมี 
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาต ิ ท้ังนี ้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ) 

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกับ 
ความม่ันคงของชาตติามมาตรา ๘๒ (๓) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจ้างตามวรรคหนึ่ง 
และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด 
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพ่ือตรวจดบัูนทึกรายงานดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดําเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผูย่ื้นข้อเสนอหรือคู่สญัญาในงานน้ัน 



หน้า ๑๙ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๒๔ ก ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

 

 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังว่าผู้ท่ีมีหน้าท่ีดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผูย่ื้นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขัน้ตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจดัซื้อจัดจา้ง แตไ่ม่มีผลต่อการจดัซื้อจัดจา้งอย่างมีนัยสําคัญ การจดัซือ้จัดจา้งน้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีนยัสําคัญ      การจัดซ้ือจัดจ้างน้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น ผู้
ดาํรงตาํแหนง่ใดและภายในวงเงินเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 

 

มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณข์ั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดให้มี การ
จัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ตามมาตรา ๑๘ ก็ได ้ ท้ังนี้ การจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องจัดทําข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ี 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้อยให้คํานงึถงึวงเงินของการจัดซื้อ 
จัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต  และความคล่องตัว 
ในการดาํเนินงานของหนว่ยงานของรัฐเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย 

คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพ่ืออํานวยความสะดวก 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได ้ ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐ ให้จัดทําเป็นขอ้ตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผูป้ระกอบการที่จะเข้า 
ย่ืนข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการท่ีจะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สงัเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
หรือประสบการณ์ ท่ีจําเป็นตอ่โครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต ่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดของพัสดุที่จะทําการจัดซือ้จัดจ้างและร่างเอกสาร 
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนส้ินสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ทราบดว้ย 
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แนวทางและวิธีการในการดาํเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคณุธรรม การคัดเลือกผูส้งัเกตการณ์ 
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อ ยู่ในประเภทหรือมีวงเ งินในการจัดซ้ือจัดจ้างตามที่ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หากประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอกับ 
หนว่ยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ตอ้งจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต 
และมีแนวทางป้องกันการทจุริตในการจดัซื้อจดัจา้งท่ีเหมาะสม 

มาตรฐานข้ันต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้จัดจ้างท่ีผู้ประกอบการ 
ต้องจดัใหมี้ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

 

 

ส่วนที ่ ๑ คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ประกอบดว้ย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อํานวยการสํานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกวา่ห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนท่ีเหลือให้แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนนิงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งอธิบดกีรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 



หน้า ๒๑ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๒๔ ก ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

 

 

มาตรา ๒๑ กรรมการผูท้รงคุณวุฒติ้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี ้
(๑) มีสญัชาตไิทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบหา้ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ท่ีไดก้ระทําโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 
(๖) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง ผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหนง่อืน่ในพรรคการเมือง หรือเจ้าหนา้ท่ีของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหนา้ท่ีในตําแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ 

แตง่ตั้งอกีได ้แต่จะดาํรงตําแหน่งตดิต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน ในระหว่างท่ียังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก 
ตาํแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เขา้รับหนา้ท่ี 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาํแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าท่ี 

หรือมีความประพฤตเิสือ่มเสยี 
ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒิพ้นจากตําแหนง่ก่อนวาระหรือมีการแตง่ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไวแ้ล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง       ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น 
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง       ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีแต่งตั้งไว้แล้วนั้น ท้ังนี ้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งท่ีว่าง หากวาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวนัจะไม่แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒแิทนก็ได ้

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพน้จากตําแหน่งก่อนวาระ      ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย 
กรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกวา่จะมีการแตง่ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปนี ้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐต่อคณะรฐมนตรี 



หน้า ๒๒ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๒๔ ก ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

 

 

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญตัินี ้

(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔ รวมท้ังตีความและ 
วินิจฉัยปัญหาขอ้หารือเก่ียวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญตัินี ้

(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจา้หนา้ท่ี 
(๖) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัต ิ แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบท่ีออก 

ตามความในพระราชบัญญตันิี้ 
(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ 

หน่ึงคร้ัง 
 

 

(๘) ปฏิบัติหนา้ที่อืน่ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญตัินี ้หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย 

ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง      คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาได ้

ผลการดําเนินการตาม  (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางตามวธิกีารท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ 
ปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ให้ทีป่ระชมุเลือกกรรมการซึง่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึ้นอกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งท่ีประชุม 
พิจารณา ห้ามมิให้เขา้ร่วมประชุมหรือมีมตใินเร่ืองนั้น ในกรณีทีมี่เหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งท่ีประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้ท่ีประชุม 
พิจารณาตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด ซึ่งในระหวา่งท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองดังกล่าว ประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้นัน้เม่ือได้ชีแ้จงและตอบขอ้ซักถามแล้วจะตอ้งออกจากท่ีประชุม และให้ถอืวา่คณะกรรมการนโยบาย 
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน แล้วแต่กรณี ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากท่ีประชุม 
เพราะเหตดุงักล่าว 



หน้า ๒๓ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๒๔ ก ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

 

 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใด ๆ  แทนได้ 
และใหน้ําบทบัญญตัิมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่ ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบรหิารพัสดภุาครัฐ 

 

 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
ประกอบดว้ย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดกีรมบัญชีกลาง ผูแ้ทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี 

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม       ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผู้แทนสาํนกังบประมาณ ผูแ้ทนสาํนกังานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผูแ้ทน 
สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒุิจํานวนไม่น้อยกวา่ห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง 
แตง่ตัง้จากผูมี้ความรู้ ความเชีย่วชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปตัยกรรม การเงิน การคลงั 
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดาํเนนิงานของคณะกรรมการวนิิจฉัย 

ให้อธบิดกีรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอกีสองคนเปน็ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสว่นที่ ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนโุลม 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวนิิจฉัยมีอํานาจหน้าท่ี ดงัต่อไปนี ้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ตอ่คณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนาํแก่เจ้าหน้าท่ีหรือหนว่ยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัินี ้
(๓) ตีความและวินจิฉัยปัญหาขอ้หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี      กฎกระทรวง 

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิี ้
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญตัินี ้
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

เป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชือ่ผู้ทิง้งาน รวมท้ังเสนอความเห็นตอ่ปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี 
ในการพิจารณาอุทธรณคํ์าสัง่ลงโทษใหเ้ป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า ๒๔ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๒๔ ก ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

 

 

(๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางตามวธิกีารท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา ๘ 
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต ่
วันที่ได้รับขอ้หารือ       และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจส่ังระงับการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร 
เวนแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจดัซื้อจดัจา้งแล้ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ 
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจดัซือ้จัดจา้งอย่างมีนัยสําคัญ ใหค้ณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ 
สัง่ยกเลิกการจดัซื้อจัดจา้งนัน้ เว้นแตห่นว่ยงานของรัฐจะไดล้งนามในสัญญาจัดซื้อจดัจ้างแล้ว 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใด ๆ  แทนได ้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชมุของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ 

โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้สง่เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่อประกอบการพจิารณาได ้
ส่วนที ่ ๓ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการ 
 

 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 
(๑) อธิบดกีรมบัญชกีลาง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมชลประทาน 
ผู้แทนกรมทางหลวง ผูแ้ทนกรมทางหลวงชนบท ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผูแ้ทนสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดนิ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกวา่เจ็ดคนแตไ่ม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง 
แตง่ตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนท่ีเหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านพัสด ุ
หรือดา้นอื่นอนัเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ให้อธบิดกีรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอกีสองคนเปน็ผู้ชว่ยเลขานกุาร 



หน้า ๒๕ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๒๔ ก ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

 

 

มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสว่นที่ ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนโุลม 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปนี ้
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวธิีการกําหนดราคากลาง 
(๒) กํากับดแูลการกําหนดราคากลางใหเ้ป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญตัินี ้
(๓) ให้คําปรกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีหรือหนว่ยงานของรัฐเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 

และวิธกีารกําหนดราคากลาง 
(๔) ตคีวามและวินิจฉัยปัญหาขอ้หารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวธิีการกําหนดราคากลาง 
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ 

กําหนดราคากลางตาม (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธกีารกําหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสทิธิ 

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหนว่ยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ 

หน่วยงานของรัฐ และการขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอตอ่หน่วยงานของรัฐเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดาํเนนิการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือขา่ยสารสนเทศ 
ของกรมบัญชกีลางตามวธิกีารท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด 

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
เม่ือไดท้บทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแลว้ ให้ประกาศในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด     ๆ 

แทนได ้ ท้ังนี ้ ใหแ้ตง่ตั้งตามความเชี่ยวชาญในแตล่ะประเภทของพัสด ุ เช่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์ 
หรือพัสดุทีเ่ก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง  
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า ๒๖ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๒๔ ก ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

 

 

ส่วนที ่ ๔ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริต 

 

 

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดกีรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิผู้แทนสํานักงบประมาณ 
ผูแ้ทนสํานักงานอัยการสูงสดุ ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสํานกังาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาต ิ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกวา่ห้าคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง 
แตง่ตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการตอ่ตา้นการทุจริตหรือส่งเสริมดา้นคุณธรรม 
และจริยธรรม ท้ังนี ้ องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
และไดด้ําเนนิงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ให้อธบิดกีรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอกีสองคนเปน็ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

มาตรา ๓๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสว่นที่ ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนโุลม 

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอํานาจหน้าท่ี ดงัต่อไปนี ้
(๑) กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจดัซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สงัเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจดัซือ้จัดจา้งภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพ่ือเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐ 
 

 

(๕) ตคีวามและวนิิจฉัยปัญหาขอ้หารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดาํเนินงานโครงการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัตาม (๑) 

(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 
ในการดาํเนนิงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐตาม (๑) 

(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 
และวิธกีารในการดาํเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัตาม (๑) 
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(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ 
ป้องกันการทุจริตในการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึง่คร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหนา้ที่อืน่ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตนิี ้
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ตามวิธกีารท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอํานาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือทําการใด ๆ  แทนได ้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ ค.ป.ท. และ 

คณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 
ส่วนที ่ ๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อ

ร้องเรียน 
 

 

มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแ์ละข้อร้องเรียน ประกอบดว้ย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตาํแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดกีรมบัญชีกลาง ผูแ้ทนสํานักงานปลัดสํานกันายกรฐัมนตรี 

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ้ทน 
สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแตไ่ม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง 
แตง่ตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนท่ีเหลือให้แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม 
สถาปตัยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือดา้นอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนนิงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

ให้อธบิดกีรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอกีสองคนเปน็ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสว่นที่ ๕ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนโุลม 

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณมี์อํานาจหน้าท่ี ดงัต่อไปนี ้
(๑) พิจารณาและวนิิจฉยัอุทธรณต์ามมาตรา ๑๑๙ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณทีีเ่ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามแนวทางของ 

พระราชบัญญตัินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิี ้
(๓) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน 

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึง่คร้ัง 
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(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางตามวธิกีารท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

การย่ืนข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีท่ีพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ ตาม

พระราชบัญญตัินี ้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตนิี ้ ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจส่ังระงับการจัดซื้อจัดจ้างไวก่้อนได ้เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ใน

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต       ย่อมได้รับการคุ้มครอง 
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมี์อํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด    ๆ 
แทนได ้

 

 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้นําบทบัญญตัิมาตรา ๔๓ วรรคหา้ มาใชบั้งคับกับการกระทําการตามหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เ จ้าหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้อง 
หรือบุคคลอื่นใดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาได ้

หมวด ๔ องค์กรสนับสนุนดูแลการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของ
กรมบัญชีกลาง เพ่ือใหส้าธารณชนสามารถเข้าตรวจดไูด ้

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมหีนา้ท่ีจัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพัสดเุพ่ือให้หนว่ยงาน ของ
รัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคา 
อา้งอิงของพัสดอุย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได ้

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
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มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหนา้ท่ีรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
พระราชบัญญตัินี้ และจดัทาํรายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
อย่างนอ้ยปีละหนึ่งคร้ัง 

เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนนิการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชบัญญตัินีต้่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแลว้ ให้ประกาศในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีในการกําหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้และความเชีย่วชาญเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง 
หรือจะดําเนนิการร่วมกับหน่วยงานอืน่หรือเอกชนที่เก่ียวข้องก็ได ้

ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการจดัซื้อจัดจา้งหรือการบริหารพัสดมีุสิทธิไดรั้บเงินเพ่ิมหรือเงินอื่นทาํนองเดียวกัน ดงัต่อไปนี ้

(๑) ในกรณีที่เป็นขา้ราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าทีซ่ึ่งไดรั้บแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ขา้ราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ไดรั้บเงินเพ่ิมสําหรับตาํแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษให้คํานึงถงึภาระหนา้ท่ี 
และคุณภาพของงาน       โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษด้วย 
ท้ังนี ้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหนา้ที่ซึ่งไดรั้บแต่งตั้งใหดํ้ารงตําแหน่งท่ีปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหนา้ที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธไิดรั้บเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง่ท่ีมีเหตุพิเศษ 
ตามกฎหมายวา่ด้วยการน้ัน       หรือเป็นตําแหน่งที่มีสทิธไิด้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีนั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ในการกําหนด 
ให้ไดรั้บเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินอืน่ทํานองเดียวกันใหเ้ปรียบเทียบกับเงินเพ่ิมสําหรับ 
ตําแหนง่ท่ีมีเหตพิุเศษหรือเงินอื่นทาํนองเดียวกันของหนว่ยงานของรัฐประเภทเดียวกัน 

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ 
การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย 
คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ 
ที่แตง่ตั้งโดยคณะกรรมการดงักล่าว รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่อืน่ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญตัินี ้
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หมวด ๕ การข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการ 

 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้
งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างท่ีผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเขา้ร่วมเป็นผูย่ื้นข้อเสนอ ต่อ

หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ไดข้ึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 

ท่ีผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผูป้ระกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได ้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการงานก่อสร้างท่ีจะเข้าร่วมเปน็ 
ผูย่ื้นข้อเสนอตอ่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ จะตอ้งเปดิโอกาสให้ผปู 
ตลอดเวลา 

ระกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสทิธิขอขึ้นทะเบียนได ้

มาตรา ๕๒ ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานเุบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนอืจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผูป้ระกอบการ 
ท่ีจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได ้ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมบัญชีกลางก็ได ้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นท่ีจะเข้าร่วมเป็น 
ผูย่ื้นข้อเสนอตอ่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ จะตอ้งเปดิโอกาสให้ผูป้ระกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไดต้ลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชกีลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ 
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒ ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง และใหป้รับปรุงความถกูต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจบัุนทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก 
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒ 
ในประกาศเชญิชวนใหเ้ขา้ร่วมการจัดซื้อจดัจ้างของหนว่ยงานของรัฐนั้นด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน การตรวจสอบ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน และอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอทุธรณ์ในกรณี 
ท่ีกรมบัญชกีลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผูป้ระกอบการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๖ การ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใชบั้งคับกับการจัดซือ้จัดจ้างพัสด ุยกเวน้งานจ้างท่ีปรึกษา 
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา ๕๕ การจดัซือ้จัดจา้งพัสดุอาจกระทําได้โดยวธิี ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) วิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไป ไดแ้ก่ การท่ีหนว่ยงานของรัฐเชญิชวนผูป้ระกอบการท่ัวไปท่ีมี 

คุณสมบัตติรงตามเงื่อนไขทีห่นว่ยงานของรัฐกําหนดใหเ้ข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัต ิ

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซ่ึงต้องไม่นอ้ยกวา่สามรายให้เขา้ย่ืนข้อเสนอ       เวน้แต่ในงานนั้น 
มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบตัติรงตามท่ีกําหนดน้อยกวา่สามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัต ิ
ตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนขอ้เสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาตอ่รองราคา 
รวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ท่ีออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง 

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ ให้หนว่ยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชญิชวนท่ัวไปกอ่น 
เวน้แต ่

 

 

(๑) กรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ใชว้ธิีคัดเลือก 
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 

 

(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซือ้จัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือตอ้งผลิต 
จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ 
หรือมีทกัษะสงู และผูป้ระกอบการน้ันมีจํานวนจาํกัด 

(ค) มีความจําเป็นเร่งดว่นทีต่้องใช้พัสดนุั้นอนัเนื่องมาจากเกิดเหตกุารณ์ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้ 
ซึ่งหากใชว้ิธปีระกาศเชญิชวนทั่วไปจะทาํใหไ้ม่ทันตอ่ความต้องการใช้พัสด ุ

(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนคิท่ีจําเป็นตอ้งระบุย่ีห้อ 
เป็นการเฉพาะ 

 

 

(จ) เป็นพัสดุท่ีจําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาํเนินการโดยผ่านองค์การ 
ระหว่างประเทศ 

(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานท่ีต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ 
หรือทีเ่ก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 
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(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุท่ีจําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได ้ เช่น งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองไฟฟ้า 
หรือเครื่องอเิล็กทรอนกิส์ 

(ซ) กรณีอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดงัตอไปนี ้ ให้ใช้วธิีเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใช้ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี 
ผูย่ื้นข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ไดรั้บการคัดเลือก 

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีมี่การผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงนิ 
ในการจดัซือ้จัดจา้งคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงินตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีมีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุ ื่นที่จะใช้ทดแทนได ้

(ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาต ิ
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
หรือวธิีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(จ) พัสดุท่ีจะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุท่ีเก่ียวพันกับพัสดุท่ีได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นตอ้งทําการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเตมิเพ่ือความสมบูรณ์หรือตอ่เนื่องในการใช้พัสดนุัน้ 
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจดัจา้งเพ่ิมเตมิจะตอ้งไม่สงูกวา่พัสดุทีไ่ด้ทําการจัดซื้อจัดจา้งไวก่้อนแลว้ 

(ฉ) เป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ 
หรือหนว่ยงานของต่างประเทศ 

(ช) เป็นพัสดุทีเ่ป็นที่ดินหรือสิง่ปลูกสร้างซึง่จําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรอืสนับสนนุตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได ้หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุทีรั่ฐตอ้งการ 
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เม่ือหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
ให้ใช้วธิเีฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรฐัในตา่งประเทศหรอืมีกิจกรรมทีต่อ้งปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ 
จัดจ้างโดยใชว้ธิีคัดเลือกหรือวิธเีฉพาะเจาะจง โดยไม่ใชว้ิธปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปก่อนก็ได ้

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหน่ึง 
เพ่ิมเตมิไดต้ามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนนิการ 

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๕๘ เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หนว่ยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ จัด
จ้างพัสดใุห้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได ้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซือ้ 
จัดจ้างกับคู่สัญญา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ตอ้งคํานึงถึงความคุ้มค่าและวตัถปุระสงคใ์นการใชง้านเป็นสําคัญ 
ท้ังนี ้ ใหเ้ป็นไปตามระเบยบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๙ เพ่ือประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสด ุ
ท่ีจะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทําการจัดซือ้จัดจ้างพัสดดุ้วยวิธีประกาศเชญิชวน 
ท่ัวไป หนว่ยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดของพัสด ุ
ที่จะทําการจดัซื้อจัดจา้งและร่างเอกสารเชิญชวนจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีด 
ของพัสดุท่ีจะทําการจัดซือ้จัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพ่ือนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ให้เป็นไป 
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๐ ก่อนดาํเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวธีิการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งจัดใหมี้แบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหนว่ยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง หรือดําเนินการจัดจ้าง 
ตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได ้

ในกรณีท่ีต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได ้ ให้ไดรั้บยกเว้นไม่ตอ้งดําเนินการตามวรรคหนึง่ โดยกรณีใดท่ีจะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย ท้ังนี ้หลักเกณฑ์และวิธกีารจ้างออกแบบรวมกอ่สร้าง 
ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดแุตล่ะครั้ง ให้ผูมี้อํานาจแตง่ตั้งผูรั้บผิดชอบการจัดซื้อ 
จัดจ้างนั้น ซึง่จะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจา้งหรือเจ้าหนา้ทีค่นใดคนหนึง่ก็ได ้

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผูรั้บผิดชอบการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผูรั้บผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธกีารตามมาตรา ๕๕ (๑) ใหห้น่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ 

และเอกสารเชิญชวนใหท้ราบเป็นการท่ัวไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด 
วัน เวลา สถานท่ีย่ืนขอ้เสนอ และเง่ือนไขอื่น ๆ  

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสารเชิญชวนดงักล่าวโดยวิธกีารอื่นด้วยก็ได ้
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวน รวมท้ังระยะเวลา 
การประกาศเชิญชวน ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวธิีการตามมาตรา ๕๕ (๒) หรือ (๓) ให้หนว่ยงานของรัฐจัดทําหนงัสือเชญิชวน 
ให้ผู้ประกอบการเขา้ย่ืนขอ้เสนอ ท้ังนี ้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา  ๖๓ ภายใตบั้งคับมาตรา ๖๒ ใหห้นว่ยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชกีลางตามวิธีการที่กรมบัญชกีลางกําหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใตบั้งคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยตอ้งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกแจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

ในราชกจจานุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ทีจ่ะเขา้ย่ืนข้อเสนอ 

ต้องแสดงหลกัฐานถงึขดีความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันย่ืนข้อเสนอดว้ย 
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๒) 

ให้หน่วยงานของรัฐดาํเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวตัถปุระสงคข์องการใช้งาน 
เป็นสาํคัญ โดยให้คํานึงถงึเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบดว้ย ดงัต่อไปนี ้

(๑) ต้นทนุของพัสดุนัน้ตลอดอายุการใชง้าน 
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย 
(๔) พัสดุที่รัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(๕) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูป้ระกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กําหนดให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 

หรือข้อเสนออืน่ก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนรัุกษ์พลงังานหรือสิ่งแวดล้อม 
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ให้รัฐมนตรีออกระเบยีบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง 
ซึ่งอย่างน้อยตอ้งกําหนดใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได ้ ประกอบกับ 
เกณฑ์ราคา และต้องกําหนดน้ําหนักของแตล่ะเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช ้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมท้ัง 
การให้คะแนนพร้อมดว้ยเหตผุลของการให้คะแนนในแตล่ะเกณฑ์ ทั้งนี ้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถออกระเบียบ 
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได ้ จะกําหนดกรณตีัวอย่าง 
ของพัสดปุระเภทหนึง่ประเภทใดเพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลอืกข้อเสนอของพัสดุอืน่ ๆ  ก็ได ้

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ทีห่นว่ยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณา 
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ขอ้เสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ 
ผูย่ื้นข้อเสนอรายนัน้และใหบั้นทึกผลการพิจารณาดงักล่าวดว้ย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว ้
ในประกาศเชญิชวนหรือหนงัสือเชญิชวน แลว้แตก่รณี ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานงึถงึเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของ 
ผูย่ื้นขอ้เสนอ หรือกรณีอื่นท่ีทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐ 
อาจกําหนดให้มีการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนคิหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได ้
ท้ังนี ้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดรั้บการคัดเลอืก 
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ ท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ ์ตามมาตรา 
๑๑๗ หรือในกรณีที่มกีารอุทธรณ์ เม่ือหนว่ยงานของรฐัไดร้ับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ให้

ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได ้ เว้นแตก่ารจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) 
หรือการจดัซื้อจัดจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างทีมี่วงเงนิเล็กน้อยตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง 
มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา หนว่ยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 

ท่ีได้ดาํเนนิการไปแล้วได้ในกรณี ดงัต่อไปนี ้
(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือเงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจดัจ้างนั้นต่อไป 
(๒) มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไดเ้สียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผูย่ื้นขอ้เสนอรายอืน่หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทําการทุจริตอืน่ใด 
ในการเสนอราคา ท้ังนี้ ตามระเบียบท่รี ัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ 
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอืน่ในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ท้ังนี ้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ในการจดัซือ้จัดจา้งท่ีถกยกเลิกนัน้จะเรยีกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหนว่ยงานของรัฐไม่ได ้
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร 

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตผุลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจดัจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีทีม่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูย่ื้นข้อเสนอตั้งแตส่องรายขึ้นไป มิให้ถือวา่หน่วยงานของรัฐนั้น 

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนไดเ้สียกับหนว่ยงานของรัฐอืน่ตาม (๒) 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ี 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หนว่ยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวธิีการอืน่ 
ด้วยก็ได ้

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวธิีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีไ่ม่ไดบั้ญญตัิไว้ในหมวดนี้ 
ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๗ งาน
จ้างที่ปรึกษา 

 

 

มาตรา ๖๙ งานจ้างท่ีปรึกษาอาจกระทําไดโ้ดยวิธ ี ดงัต่อไปนี ้
(๑) วิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไป ไดแ้ก่ การท่ีหนว่ยงานของรัฐเชญิชวนท่ีปรึกษาท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติ 

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดใหเ้ขา้ย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธคัีดเลือก ไดแ้ก่ การท่ีหนว่ยงานของรัฐเชญิชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบตัติรงตามเงื่อนไข 

ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกวา่สามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ       เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มี 
คุณสมบัตติรงตามท่ีกําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม 
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ข้าย่ืนข้อเสนอ      หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา ๗๐ งานจ้างท่ีปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา ๖๙ 
ตามหลักเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(๑) งานจ้างท่ีปรึกษาโดยวธิีประกาศเชญิชวนท่ัวไป ให้ใช้กับงานท่ีไม่ซับซ้อน งานท่ีมีลกัษณะ 
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ หรืองานท่ีมีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีทีป่รึกษาซึ่งสามารถ 
ทํางานนั้นไดเ้ป็นการทั่วไป 
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(๒) งานจ้างท่ีปรึกษาโดยวธิคัีดเลือก ให้กระทําไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี ้
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 

 

(ข) เป็นงานท่ีซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 
โดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป 

(ค) เป็นงานจ้างท่ีมีทีป่รึกษาในงานที่จะจา้งนั้นจาํนวนจาํกัด 
(ง) กรณีอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) งานจ้างท่ีปรึกษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ใหก้ระทําไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี ้
(ก) ใช้ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี 

ผูย่ื้นข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ไดรั้บการคัดเลือก 
(ข) งานจ้างท่ีมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึง่ไม่เกินวงเงินตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
(ค) เป็นงานท่ีจําเป็นตอ้งให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานท่ีได้ทําไวแ้ล้วเนื่องจากเหตผุล 

ทางเทคนคิ 
 

 

(ง) เป็นงานจ้างท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่ง 
ไม่เกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(จ) เป็นงานจ้างท่ีมีทีป่รึกษาในงานที่จะจา้งนั้นเพียงรายเดยีว 
(ฉ) เป็นงานท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกับความมั่นคงของชาต ิ หากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาต ิ
(ช) กรณีอืน่ตามท่ีกาหนดในกฎกระทรวง 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
กําหนดกรณีตัวอย่างของงานท่ีไม่ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะ 
ตาม (๒) (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพ่ิมเติมได ้
ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการ 

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างท่ีปรึกษาในหมวดน้ี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างท่ีปรึกษาตามหมวดนี ้
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ท่ีปรึกษาท่ีจะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นท่ีปรึกษา 
ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล 
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ท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีทีป่รึกษาเป็นผูใ้ห้บริการในงานท่ีจ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างท่ีปรึกษา 
ของหนว่ยงานของรัฐในต่างประเทศ 

วิธีการย่ืนขอข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา คุณสมบัตแิละลักษณะตอ้งห้าม การเพิกถอนรายชือ่ออกจากทะเบียน 
และอตัราคา่ธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีทีศู่นย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง ไม่ขึน้ทะเบียนให้เป็นท่ีปรึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของท่ีปรึกษา 
ให้คํานึงถงึความสอดคลอ้งกับกฎหมายอืน่ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวชิาชีพของทีป่รึกษาดว้ย 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาไว ้
เป็นอย่างอื่นก็ได ้

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษาแต่ละคร้ัง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ดาํเนนิงานจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนนิงานจ้างท่ีปรึกษานัน้ 

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษา ให้เป็นไป 
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาํเนินงานจ้างท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลัง 
กําหนด 

 

 

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดาํเนนิการโดยคํานึงถึง 
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างท่ีปรึกษาเป็นสําคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี ้

(๑) ผลงานและประสบการณข์องที่ปรึกษา 
(๒) วิธกีารบริหารและวิธกีารปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรท่ีร่วมงาน 
(๔) ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนับสนนุ 
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
(๖) เกณฑ์อื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ประเภทของที่ปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา ๖๙ (๑) หรือ (๒) นอกจาก 

ให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการใหน้้ําหนัก 
ดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(๑) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือดาํเนนิงานประจาํ งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ 
อยู่แล้ว หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และใหคั้ดเลือกจากรายท่ีเสนอราคาต่าํสุด 
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(๒) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน 
ให้หนว่ยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอท่ีผา่นเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนรวม 
ดา้นคุณภาพและดา้นราคามากที่สดุ 

(๓) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและใหคั้ดเลือกจากรายท่ีได้คะแนนด้านคุณภาพมากทีสุ่ด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบยีบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ท่ีปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพ่ิมเติมได ้
ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชญิชวนหรือหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาให้เขา้ร่วมการย่ืนขอ้เสนอ 
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผูไ้ดรั้บการคัดเลือก ใหน้ําบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใชบั้งคับ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี 
ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 

 

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําไดโ้ดยวธิีดงัต่อไปนี ้
(๑) วิธปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป 
(๒) วิธคัีดเลือก 
(๓) วิธเีฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
มาตรา ๘๐ วิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อน 
มาตรา ๘๑ วิธคัีดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหนว่ยงานของรัฐ 

เชิญชวนผูใ้ห้บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหนว่ยงานของรัฐกําหนดไม่นอ้ยกวา่สามรายให้เข้าย่ืน 
ขอ้เสนอ เว้นแตใ่นงานน้ันมีผูใ้ห้บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดน้อยกว่าสามราย ท้ังนี ้ ให้กระทําได ้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว แต่ไม่มีผูย่ื้นข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ไดรั้บการคัดเลือก 
(๒) เป็นงานจ้างท่ีมีลักษณะซบัซอ้นหรือซบัซ้อนมาก 
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(๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เชน่ รูปแบบส่ิงก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องตน้ได ้

(๔) กรณีอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงาน 

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว      ตามที่คณะกรรมการ 
ดาํเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ ท้ังนี ้ให้กระทําได ้
ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(๑) ใช้ทัง้วิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธคัีดเลือก หรือใช้วิธคีัดเลือกแลว้ แตไ่ม่มีผูย่ื้นขอ้เสนอ 
หรือข้อเสนอน้ันไมไดรั้บการคัดเลอืก 

(๒) ให้ใชกั้บงานจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่นหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาต ิหากล่าชา้จะเสียหาย 

แก่หนว่ยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาต ิ
(๔) เป็นงานท่ีจําเป็นต้องให้ผูใ้ห้บริการรายเดมิทําตอ่จากงานท่ีได้ทําไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผล 

ทางเทคนคิ 
(๕) กรณีอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐ 

เชญิชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เขา้ย่ืนขอ้เสนอ      เพื่อออกแบบ 
งานก่อสร้างท่ีมีลักษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาต ิหรืองานอืน่ 
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๔ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา ๘๐ 
มาตรา ๘๑  มาตรา  ๘๒  และมาตรา ๘๓  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดรายละเอียดอื่นของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพ่ิมเติมไดต้ามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการ 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแตก่รณี 

ผูใ้ห้บริการตามวรรคหน่ึงท่ีเป็นนิตบุิคคล ตอ้งเปน็ผู้ทีไ่ดข้ึ้นทะเบียนไวกั้บสภาวชิาชพีนั้น ๆ  ดว้ย 
มาตรา ๘๘ ผูใ้หบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 

ของรฐัต้องไม่มีส่วนไดเ้สียกับผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในงานนัน้ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง ให้ผู้มีอํานาจ 
แตง่ตั้งคณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือรับผิดชอบในการดาํเนนิงาน 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ท่ีรัฐมนตรกี ําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคดัเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ใหบ้ริการท่ีมีแนวคิดของงานจา้งท่ีไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้นําบทบัญญัตมิาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ท่ีไม่ไดบั้ญญัตไิว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๙ 
การทาํสัญญา 

 

 

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดย
ความเหน็ชอบของสาํนักงานอัยการสูงสดุ ท้ังนี ้ แบบสญัญานัน้ใหป้ระกาศในราชกิจจานเุบกษาด้วย 

การทําสัญญารายใดถา้จําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกตา่งไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง 
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทําได ้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให ้
สํานกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

ในกรณีท่ีไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได ้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ 
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การทําสัญญา 
ตามแบบท่ีสํานกังานอยัการสูงสุดไดเ้คยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทําได ้

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทํา 
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
กําหนด 
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ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา 
ให้สํานกังานอัยการสูงสดุพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๙๗ 
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในภายหลังได ้ เม่ือสํานักงานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแล้ว หรือเม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด 
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ 
สํานกังานอยัการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานัน้มีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สญัญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา 
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสดุ หากข้อสญัญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาท่ีไม่แก้ไข 
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา ๑๐๔ ให้ถือวา่สัญญานัน้เป็นโมฆะ 

มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน 
ของรฐัก็ได ้

มาตรา ๙๕ สัญญาท่ีทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง ให้
ผู้อืน่ทําอกีทอดหนึ่ง ไม่วา่ท้ังหมดหรือแตบ่างส่วน เว้นแตก่ารจ้างชว่งแตบ่างส่วนท่ีไดรั้บอนญุาตจาก 
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกําหนดให้มี 
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จา้งช่วงตามสญัญา 

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา ตาม
มาตรา ๙๓ ก็ได ้ เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปนี ้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) 

(๒) การจดัซือ้จัดจา้งจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันทาํข้อตกลงเป็นหนงัสือ 
(๔) การเชา่ซึง่ผูเ้ช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอืน่ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 
ในกรณีท่ีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทําข้อตกลง 

เป็นหนงัสือไว้ตอ่กันก็ได ้แตต่้องมีหลักฐานในการจัดซือ้จัดจ้างนั้น 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได ้
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได ้เว้นแต่ในกรณี 
ดงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติใหแ้ก้ไขได ้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคหา้ 
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นตอ้งแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาํให้หนว่ยงาน 

ของรฐัเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หนว่ยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ 

ก็ให้ส่งร่างสัญญาท่ีแก้ไขนัน้ไปให้สาํนกังานอัยการสงูสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

วิธกีารงบประมาณหรือกฎหมายอื่นทีเ่ก่ียวขอ้ง หากมีความจําเป็นตอ้งเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด 
ระยะเวลาสง่มอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหต้กลงพร้อมกันไป 

ในกรณีทีมี่การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดมิ 
และวงเงินท่ีเพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดงักล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนมัุติสั่งซื้อหรือสัง่จ้างเปลีย่นแปลงไป 
จะตอ้งดาํเนนิการให้ผูมี้อํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสัง่จ้างตามวงเงินรวมดงักล่าวเปน็ผูอ้นุมัติการแก้ไขสัญญา 
หรือข้อตกลงดว้ย 

ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจ้าง 
ตามวงเงินเดมิเป็นผู้อนมัุติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ท่ีได้ลงนามแล้ว รวมท้ังการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี ้
ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๑๐ การบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุ 

 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดาํเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดเุพ่ือรับผิดชอบการบริหารสญัญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสด ุ

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรบัพัสด ุ ให้เป็นไปตามระเบียบ ท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 
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ในกรณีท่ีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง 
บุคคลใดเปน็ผูต้รวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดยีวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดก็ุได ้ และให้นาํ 
บทบัญญตัมิาตรา ๙๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
ให้ไดรั้บค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างท่ีมีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อันจําเป็นต้องมี การ
ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงาน ซึ่ง
แตง่ตั้งโดยผูมี้อํานาจเพ่ือรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนัน้ 

การแตง่ตัง้ คุณสมบัต ิ และหนา้ที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงักําหนด 

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือขอ้ตกลง ให้อยู่ในดลุพินจิของผูม้ีอํานาจท่ีจะพิจารณาไดต้ามจํานวนวนัท่ีมีเหตเุกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี 
ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหนว่ยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสดุวิสัย 
(๓) เหตเุกิดจากพฤตกิารณ์อันหนึ่งอนัใดทีคู่่สญัญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์และวธิีการของดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สญัญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี ้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ผูมี้อํานาจท่ีจะบอกเลิกสญัญาหรือข้อตกลงกบัคู่สัญญา 
(๑) เหตตุามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๒) เหตุอันเชื่อไดว้่าผูข้ายหรือผูรั้บจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานใหแ้ล้วเสร็จไดภ้ายใน 

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๓) เหตุอืน่ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญตัินีห้รือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอืน่ตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคู่สญัญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาไดเ้ฉพาะในกรณี 

ท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของ 
หนว่ยงานของรัฐในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
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ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา 
หรือขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิไดเ้รียกค่าปรับ แล้วแตก่รณี หากคู่สญัญาเห็นว่า หนว่ยงานของรัฐ 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได ้
ในการนี้ หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า 
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแลว้ หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา 
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป ท้ังนี ้ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาค่าเสียหายและ 
การกําหนดวงเงนิค่าเสียหายท่ตี ้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณทีี่หนว่ยงาน ของ
รัฐมิไดป้ฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญตัินี้ ใน
ส่วนท่ีไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง หาทําให้สัญญาหรือขอ้ตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนัน้ 
เป็นโมฆะไม่ 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
กําหนดกรณีตวัอย่างที่ถอืวา่เป็นส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผดิพลาดอย่างร้ายแรง หรือท่ีไม่เป็น 
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องตอ่คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธกีารและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุทีไ่ม่ได ้
บัญญัตไิว้ในหมวดนี ้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้ประกอบการ 
 

มาตรา ๑๐๖ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ ท่ีจะ
เข้ามาเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมการจดัซือ้จัดจ้างกับหนว่ยงานของรัฐ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แลว้เสร็จตามสัญญาของคู่สญัญาเปน็สําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทาํสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชัว่คราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ทีกํ่าหนด 
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง 
และวรรคสาม ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอืน่นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ เพื่อประโยชน ์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
และใหน้ําบทบัญญตัิมาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคส่ี มาใชบั้งคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอืน่ 
โดยอนุโลม 

 

หมวด ๑๒ 
การท้ิงงาน 

 

 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีทีป่รากฏว่าผูย่ื้นข้อเสนอหรือคู่สญัญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ 
ดงัตอ่ไปนี ้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ใหถ้ือว่าผู้ย่ืนขอ้เสนอหรือคู่สญัญานัน้กระทําการอนัมีลกัษณะเป็น 
การท้ิงงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหนว่ยงานของรัฐภายในเวลาท่ีกําหนด 

(๒) คู่สญัญาของหนว่ยงานของรัฐหรือผูรั้บจ้างช่วงท่ีหน่วยงานของรัฐอนญุาตใหรั้บช่วงงานได ้
ไม่ปฏิบัตติามสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือนัน้ 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผูย่ื้นขอ้เสนอหรือคู่สญัญาของหนว่ยงานของรัฐกระทําการอนัมีลกัษณะเป็น 
การขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาํการโดยไม่สุจริต 

(๔) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง (๕)

 เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ 

(๖) การกระทําอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผูมี้อํานาจสัง่ให้ผู้ย่ืนขอ้เสนอหรือคู่สญัญาเป็นผู้ทิง้งาน และใหแ้จ้งเวียน 

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
รวมท้งแจ้งให้ผู้ทิง้งานทราบด้วย 

ในกรณีทีน่ิตบุิคคลเป็นผู้ทิ้งงาน ถา้การกระทําดังกล่าวเกิดจากหุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร หรือผูมี้อํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผูย่ื้นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และการแจ้งเวียน 
รายชื่อผู้ทิง้งาน ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ท่ีถูกส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานตามมาตรา ๑๐๙ อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานได ้ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(๑) เป็นผู้ทีมี่ฐานะการเงินม่ันคง 
(๒) มีการชาํระภาษโีดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวยีนรายชือ่ใหเ้ป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

ให้เป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๑๑ เม่ือไดมี้การแจ้งเวียนรายชือ่ผูท้ิง้งานตามมาตรา ๑๐๙ แลว้ ห้ามหน่วยงานของรัฐ 

ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ท้ิงงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แลว้ 

หมวด ๑๓ การ
บริหารพัสดุ 

 

 

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดแูลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง 
ให้มีการใชแ้ละการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สดุ 

มาตรา ๑๑๓ การดําเนนิการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถงึการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนา่ยพัสดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 

หมวด ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึง่ไดย่ื้นขอ้เสนอเพ่ือทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดกัุบหน่วยงานของรัฐมีสทิธิอุทธรณ์ 
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสด ุ ในกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตนิี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้
เป็นเหตุใหต้นไม่ไดรั้บการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ไดรั้บการคัดเลือกเปน็คู่สัญญากับหน่วยงานของรฐั 

มาตรา ๑๑๕ ผูมี้สิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดงัต่อไปนีไ้ม่ได ้
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญตัินีข้องหน่วยงานของรัฐ 
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(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจดัจ้างตามมาตรา ๖๗ 
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญตัินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม 

พระราชบัญญตัินี้ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน 
ของหนว่ยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอืน่ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณต์้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ตอ้งใช้ถอ้ยคําสุภาพ และระบุขอ้เท็จจริงและเหตผุลอันเป็นเหต ุ

แหง่การอุทธรณ์ให้ชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องไปด้วย 
ในกรณีทีเ่ห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด 

เก่ียวกับการอุทธรณ์อื่นดว้ยก็ได ้
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตว่นัประกาศผลการจดัซื้อจัดจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแตว่ันทีไ่ดรั้บอุทธรณ ์ในกรณีทีเ่ห็นด้วยกับอุทธรณก็์ให้ดาํเนนิการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา 
ดงักล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น 
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวันทําการนับแต่วันท่ี 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๑๙ เม่ือได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานดังกล่าว 
หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนัน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง คร้ังละไม่เกินสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีครบกําหนดเวลาดงักล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผูช้นะ 
การจดัซือ้จัดจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคัดเลือกทราบ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรฐัดาํเนนิการใหมี้การจัดซือ้จัดจ้างใหม่ 
หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น 
หรือไม่มีผลตอ่การจัดซื้อจดัจ้างอย่างมีนัยสําคัญ ใหแ้จง้หนว่ยงานของรัฐเพ่ือทาํการจัดซื้อจดัจา้งต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นทีสุ่ด 
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแลว้ คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเร่ือง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ      พร้อมกับแจง้ให้หน่วยงานของรัฐทาํการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไป 
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ผู้อุทธรณ์ผูใ้ดไม่พอใจคําวินจิฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี ่
และเหน็วา่หนว่ยงานของรัฐตอ้งรับผิดชดใชค่้าเสียหาย ผูน้ั้นมีสทิธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐ 
ชดใช้ค่าเสียหายได ้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบตอ่การจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐไดล้งนาม 
ในสัญญาจดัซื้อจัดจา้งนัน้แล้ว 

หมวด ๑๕ บท
กําหนดโทษ 

 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผูใ้ดเปน็เจ้าหน้าทีห่รือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการจดัซือ้ จัด
จ้างหรือการบริหารพัสด ุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสด ุ
ตามพระราชบญัญตัินี ้ กฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตนิี้โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดตุามพระราชบัญญตัินี ้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญตันิี ้
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทัง้จําท้ังปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี 
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา ๓๑ หรือคําสั่งของ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําส่ังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิด 

ฐานขัดคําสัง่เจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาใหด้ําเนนิคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ 
ขอ้บังคับ ประกาศ ขอ้บัญญัต ิ และข้อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสด ุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสด ุ
ของหน่วยงานของรัฐอืน่ที่ไม่อยู่ภายใตบ้ังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี 
รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสด ุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ยังคงใชบั้งคับได้ตอ่ไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ในเรื่องนัน้ ๆ  ตามพระราชบัญญตัินี้ใชบั้งคับ 
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การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดํ้าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ 
ภายในหนึ่งปีนับแตว่ันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบั้งคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตผุล 
ท่ีไม่อาจดําเนนิการไดต้่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีทีไ่ม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดา 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัต ิ และข้อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสด ุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพัสดดุ้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแตก่รณี รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีทีเ่ก่ียวกับพัสด ุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสด ุ
ของหน่วยงานของรัฐ มาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในเร่ืองนั้นให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ท้ังนี ้ ในกรณีท่ียังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ 
ผูท้รงคุณวุฒ ิ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗ 
วรรคสอง หรือคณะกรรมการนโยบายไดอ้อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ว แตห่นว่ยงานของรัฐ 
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี ่การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) 
ให้เป็นไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัต ิ หรือข้อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสด ุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสดุดว้ยวธีิการทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแตก่รณี 
รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสด ุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
จนกว่าจะมีประกาศท่ีออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง หรือกฎหรือระเบียบท่ีออกตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคสี ่ แลว้แตก่รณี ใช้บังคับ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ว 
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี ่ หากหนว่ยงานของรัฐนัน้ 
มิไดอ้อกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี ่ ภายในหนึง่ร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันท่ีประกาศของ 
คณะกรรมการนโยบายท่ีออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง ใช้บังคับ การจัดซือ้จัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) 
(๒) หรือ (๓) แลว้แตก่รณี ของหนว่ยงานของรัฐนั้นใหด้ําเนนิการตามพระราชบัญญัตนิี ้

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกาํหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบั้งคับ 
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ในระหวา่งท่ียังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคาํนวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างท่ีคณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี 
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญตัินี้จนกวา่จะมีประกาศ 
ตามวรรคหนึ่ง และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึง่คณะรัฐมนตรีแตง่ตัง้ 
ยังคงปฏิบัติหนา้ที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญตัินีเ้ขา้รับหนา้ท่ี 

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกาํหนดแนวทางและวิธีการ ใน
การดําเนนิงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม 
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สงัเกตการณ์ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้แลว้เสร็จโดยเรว็ 

ในระหว่างการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหน้ ําแนวทางการดาํเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สงัเกตการณ์ทีค่ณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริตซึง่คณะรฐัมนตรีแตง่ตั้งไดกํ้าหนดไวก้่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตนิี้ใชบั้งคับ มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น 
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการคัดเลือกผู้สงัเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้คณะกรรมการความร่วมมือ 
ป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ตามพระราชบัญญตัินีเ้ขา้รับหนา้ท่ี 

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าดว้ยการพัสดตุามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสด ุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการวา่ดว้ยการพัสดุด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพัสดดุ้วยวิธกีารทางอเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมท้ังคณะกรรมการตามระเบยีบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัต ิ หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ
ดว้ยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแตก่รณี ยังคงปฏิบัตหินา้ทีต่่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวินิจฉัย หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตนิี้เข้ารับหน้าท่ี 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบญัญตัินี้เข้ารับหนา้ที่แล้ว แตยั่งไม่มีกฎกระทรวง 
ระเบยีบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตนิี้ใชบั้งคับ ใหห้น้าท่ีในการตีความและวินิจฉัยปัญหา 
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ 
ขอ้บังคับ ประกาศ ขอ้บัญญตัิ และขอ้กําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสด ุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ 



หน้า ๕๒ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๒๔ ก ๒๔ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

 

 
 

หน่วยงานของรัฐอืน่ท่ีไม่อยู่ภายใตบ้ังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสดุด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าดว้ยการพัสดดุ้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ รวมท้ัง 
คณะกรรมการตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐนัน้ 
เว้นแต่หนา้ท่ีในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดดังกล่าว 
ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญตัินี้หรือไม่ ให้เป็นหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญตัินี ้

ให้นําความในวรรคสองมาใชบั้งคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ      ค.ป.ท. 
ตามพระราชบัญญตัินีเ้ขา้รับหนา้ที่แลว้ แต่ยังมิไดอ้อกประกาศตามความในพระราชบัญญตัินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุทีไ่ด้ดาํเนินการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสดดุ้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ ข้อบัญญตั ิหรือขอ้กําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสด ุการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสดดุ้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแตก่รณี รวมท้ังมตคิณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสด ุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ 
หน่วยงานของรัฐก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบั้งคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนนิการ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพัสดุด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ขอ้บัญญตั ิ
หรือขอ้กําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสด ุ การจัดซือ้จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดขุองหน่วยงานของรัฐดงักล่าว 
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสด ุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดขุองหนว่ยงานของรัฐต่อไป 
เว้นแตใ่นกรณีทีก่ารจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดดุังกล่าวยังไม่ไดป้ระกาศในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ 
กรมบัญชกีลางหรือของหนว่ยงานของรฐัเพ่ือให้ผูป้ระกอบการเขา้ย่ืนขอ้เสนอต่อหนว่ยงานของรัฐหรือในกรณี 
ท่ีมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น 
หรือการจดัซื้อจดัจา้งหรือการบริหารพัสดุคร้ังใหม่ แล้วแตก่รณี ใหด้ําเนินการตามพระราชบัญญตัินี ้

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการท่ีมี 
คุณสมบัตเิป็นผู้ย่ืนขอ้เสนอในงานก่อสร้างของหนว่ยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ 
โดยเร็วนับแต่วันท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง 
หรือนับแต่วันท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช ้
ผูป้ระกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แลว้แตก่รณี 

ในระหว่างท่ีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ 
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐไดรั้บยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแตก่รณี เวน้แตใ่นกรณีทีห่นว่ยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผูป้ระกอบการ 
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งานก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัตเิบ้ืองต้นไวแ้ล้วก่อนวนัท่ีพระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ ให้หนว่ยงานของรัฐนั้นใช้บัญช ี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีหน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง จนกว่าจะมีการประกาศรายชือ่ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบตัิเป็นผูย่ื้นข้อเสนอ 
ในงานก่อสร้างของหนว่ยงานของรัฐตามมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อท่ีปรึกษาท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ถือวา่เป็นรายชือ่ท่ีปรึกษาท่ีได้ขึน้ทะเบียนไวกั้บศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั ตามพระราชบัญญตั ินี้ 

มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิง้งานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ 
ท่ีมีอยู่ก่อนวนัที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบั้งคับ ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิง้งานตามพระราชบัญญัตนิี ้

การดําเนินการเพื่อส่ังให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้

ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลกัษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี ้มาตรา
 ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานกั

งบประมาณ และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชกีลาง กรอบอัตรากําลัง 
ข้าราชการและพนักงานราชการ และกําหนดงบประมาณ รวมท้ังการดําเนินการอื่นใดอนัจําเป็น เพ่ือรองรับ 
การดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี 

พระราชบัญญตัินี้ใชบั้งคับ 
 

 

ผูรั้บสนองพระราชโองการ พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
เพ่ือใหห้น่วยงานของรฐัทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุง่เน้นการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากที่สุด 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซ้ือจดัจา้งที่คํานึงถึง 
วัตถปุระสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซ่ึงจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงาน 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงจะทําให้การจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสรมิใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐซ่ึงเป็น 
มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ 
มาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซ้ือจดัจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะทําใหเ้กิดความโปรง่ใสในการดําเนินการ 
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ อันจะเป็นการสรา้งความเช่ือม่ันให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซ้ือจัดจา้ง 
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป จงึจาํเป็นต้องตราพระราชบัญญติัน้ี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
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กฎกระทรวง 
กําหนดให้หนว่ยงานอืน่เป็นหนว่ยงานของรัฐ 

ตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อ จัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ให้ทุนหมุนเวียนท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

ให้ไว ้ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ 
เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดใหห้น่วยงานอ่ืนที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา 
และหน่วยงานอิสระของรัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง สมควรกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนบางแห่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติม จึงจําเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
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กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่ง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
“ ผู้ป ระก อ บ ก าร” หม ายค วาม ว่า ผู้ป ระก อ บ ก ารงาน ก่อส ร้างตามมาตรา ๕๑  

หรือผูป้ระกอบการพัสดอุืน่ตามมาตรา ๕๒ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ย่ืนคําร้องขอ 

ขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการราคากลาง 
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง แลว้แตก่รณี 

หมวด ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียน 

 

 

ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งห้าม 
ดงัต่อไปนี ้

(๑) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิตบุิคคลในประเทศไทย และมีสาํนกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีวัตถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 

(ก)  งานก่อสร้าง ในกรณีท่ีขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ 
หรือ 

 

 

(ข)  พัสดุอื่น ในกรณีทีข่อขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอืน่ตามมาตรา ๕๒ 
(๓) มีกรรมการและกรรมการผูมี้อํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสญัชาติไทยมากกวา่ก่ึงหนึง่ 
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(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้ว 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๖) ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม 
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกแจง้เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 
(๙) มีคุณสมบัติ ท่ีเป็นเกณ ฑ์ความต้องการข้ันต่ํา  เช่น  ฐานะการเงิน  ผลงานหรือ 

ประสบการณ์ท่ีผ่านมา บุคลากร หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ท้ังนี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอืน่ 

(๑๐) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ตามมาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง (๖) 

ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๓) หากหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายไดอ้นญุาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผูป้ระกอบการรายนั้นสามารถประกอบ 
อาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีของผู้ประกอบการท่ีต้องมีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณ     ฑ์และเง่ือนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ น้ันกําหนดไว้แล้ว 
ให้กรมบัญชีกลางขึน้ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได ้

หมวด ๒ การตรวจสอบคุณสมบัตแิละลกัษณะ

ต้องห้าม และการตรวจตดิตาม 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง 
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ รวมท้ังตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานท่ีย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด 
เอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีท่ีสามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได ้
ในขณะนัน้ ใหแ้จ้งผูย่ื้นคําขอดาํเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเตมิให้ครบถ้วน ถา้เป็นกรณี 
ท่ีไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะต้อง 
ย่ืนเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบและผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี ้ ในบันทึกใหกํ้าหนดระยะเวลาดําเนนิการแกไ้ข 
หรือย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเตมิไวด้ว้ย 
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ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ ๓ แล้ว 
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามท่ีปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป แต่ในกรณีท่ี 
ผูย่ื้นคําขอไม่แก้ไขเพ่ิมเตมิคําขอหรือไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ให้เจ้าหน้าท่ี 
คืนคําขอพร้อมทั้งแจง้เป็นหนังสือถงึเหตุผลทีคื่นคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางเปิดให้มีการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ามตามข้อ ๓ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีตรวจติดตามผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนแล้ววา่ ยังเป็น 
ผูมี้คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามข้อ ๓ หรือไม่ โดยใหมี้การตรวจตดิตามทุกสองปี 

หากกรมบัญชีกลางตรวจตดิตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตอ้งห้าม 
ตามข้อ ๓ ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายน้ันออกจากทะเบียน 
ผูป้ระกอบการต่อไป 

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจติดตาม ให้ผู้ประกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลอื่นใดท่ีมี 
ผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ 
ภายในสามสิบวันนับแตว่ันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณทีี่การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได ้
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันท่ี 
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ หากไม่แจ้งหรือไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดงักล่าว กรมบัญชีกลาง 
จะดาํเนนิการเพิกถอนรายชือ่ผูป้ระกอบการรายนัน้ออกจากทะเบียนต่อไป 

หมวด ๓ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้น
ผู้ประกอบการ 

 

 

ข้อ ๗ การกําหนดประเภทชั้นและการเล่ือนชั้นผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา 
๕๒ วรรคสอง แลว้แตก่รณี 

 

หมวด ๔ การเพิกถอน
รายชื่อออกจากทะเบียน 

 

 

ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะต้องหา้มตามข้อ ๓ 



หน้า ๖ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

(๒) ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือขอข้ึนทะเบียนหรือการเล่ือนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ 
หรือกระทําการทุจริตอืน่ใดเพ่ือให้มีสิทธิไดรั้บการขึน้ทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผูป้ระกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ทีถู่กเพกิถอนรายชือ่ออกจากทะเบียนผูป้ระกอบการตามขอ้ ๘ (๑) สามารถย่ืนขอ ขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได ้ เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันท่ีกรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ เวน้แต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะตอ้งห้ามตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) ให้ย่ืนขอ 

ขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการใหม่ไดเ้ม่ือพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) แลว้แตก่รณี 
หมวด ๕ อตัราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและ

หลกัฐานการขึ้นทะเบียน 
 

 

ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามบัญชี 
อัตราคา่ธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี ้

อัตราคา่ธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง ใหก้รมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เงินค่าธรรมเนียมท่ีได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางนําไปใช้จ่ายได้เพ่ือประโยชน ์

ในการดาํเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบท่ีไดรั้บความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยเงนิคงคลงั 

ข้อ ๑๑ เม่ือกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้กรมบัญชีกลาง 
ออกหลกัฐานการข้ึนทะเบียน ท้ังนี้ ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด 

หมวด ๖ 
การอุทธรณ์ 

 

 

ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ 
หรือเพิกถอนรายชือ่ออกจากทะเบียน หากผูป้ระกอบการไม่เห็นดว้ยกับคําวินิจฉัยดงักล่าว มีสทิธิอทุธรณ์ 
ตอ่กรมบัญชกีลางภายในสิบหา้วนันบัแตว่ันท่ีไดรั้บแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชกลาง 

คําอุทธรณต์้องทําเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่ผู้อทุธรณ์ โดยตอ้งระบุข้อเท็จจริงและเหตผุลอันเป็น 
เหตแุหง่การอุทธรณใ์ห้ชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องไปดว้ย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ ๑๒ ให้พจิารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นดว้ย กับ
คําอุทธรณ์ใหแ้จง้ผู้อุทธรณท์ราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ไดรั้บอุทธรณ ์

ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคาํอุทธรณ์ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน 



หน้า ๗ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

กําหนดเวลาดงักล่าว ใหมี้หนังสือแจ้งผู้อทุธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดงักล่าว ในการนี้ ให้ขยาย 
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณอ์อกไปไดไ้ม่เกินสามสิบวันนบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๑๓ กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง 
อาจขอใหค้ณะกรรมการราคากลางเสนอความเหน็เพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได ้

 

 

ให้ไว ้ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 
 
 

(๑) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งอาคาร 
ประเภทช้ันพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕ ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖ ๕๐๐ บาท 

(๒) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งทาง 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕ ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖ ๕๐๐ บาท 

(๓) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งสะพาน 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕ ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖ ๕๐๐ บาท 

(๔) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งทางและสะพานพิเศษ 
ประเภทช้ันพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท 

(๕) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งอุโมงค์หรือทางลอด 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 

(๖) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งชลประทาน 
ประเภทช้ันพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕ ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖ ๕๐๐ บาท 



 

๒ 
 

 

(๗) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
ประเภทช้ันพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕ ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖ ๕๐๐ บาท 

(๘) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
ประเภทช้ันพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕ ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖ ๕๐๐ บาท 

(๙) การขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งขุดลอกและบํารงุรักษารอ่งน้ํา 
ชายฝั่งทะเล 
ประเภทช้ันพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๐) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสรา้งขุดลอกและบํารุงรกัษารอ่งน้ํา 
ภายในประเทศ 
ประเภทช้ันพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑ ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๑) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งบํารุงทาง 
ประเภทช้ันพิเศษ ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑ ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒ ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓ ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔ ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕ ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖ ๕๐๐ บาท 

(๑๒) การขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอ่ืน ๕,๐๐๐ บาท 



 

หน้า ๘ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ราชกิจจานเุบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้ 
งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ 
หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันต้องเป็นผู้ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 
รวมทัง้อาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง เป็นผู้ประกอบการ 
ท่ีจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ 
กรมบัญชีกลางกไ็ด้ โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน 
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ ์
ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางไม่ข้ึนทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง จึงจาํเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 



หน้า ๙ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดพัสดุทีรั่ฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

และกําหนดวธิีการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุโดยวธิีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ) 
และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๗๐  วรรคหน่ึง (๓) (ช) และมาตรา ๗๕ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
หมวด ๑ พัสดุสง่เสริมและพัฒนาด้าน

การเกษตร 
 

 

ข้อ ๑ ในหมวดนี ้
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนาดา้นการเกษตร” หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก 

การเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว ์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 
ดงักล่าวและวัสดหุรือครุภัณฑ์การเกษตร 

ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาดา้นการเกษตรดงัต่อไปนี้ เป็นพัสดุทีรั่ฐตอ้งการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน 

(๑) นมโรงเรียน ขององคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(๒) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ท่ีผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
(๓) ผลิตภัณฑ์และอาหารสําเร็จรูปตา่ง ๆ  ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์ 

ของโครงการหลวงภาคเหนอื 
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาด 

เพ่ือเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันเกษตรกร 
(๕) เมลด็พันธุ์พืชและปัจจยัการผลิตของกรมวชิาการเกษตร 



หน้า ๑๐ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

(๖) เมลด็พันธุ์ขา้วของกรมการข้าว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารที่เป็น 

อุตสาหกรรมในครวัเรือนของมูลนธิิแม่ฟ้าหลวง 
(๘) วัสดุการเกษตรท่ีเป็นพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ชุมนุม 

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือ 
กลุม่เกษตรกรท่ีเป็นนติิบุคคล 

(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
หรือกลุม่เกษตรกรท่ีเป็นนติบุิคคล 

(๑๐) ผลติภัณฑ์และงานจา้งบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้าํยาไม้ขององคก์ารอตุสาหกรรมปาไม้ 
ข้อ ๓ วิธีก ารจัด ซื้ อ จัด จ้างพั สดุ ส่งเสริมและพั ฒ น าด้ าน การเกษ ตรต ามข้อ ๒ 

ให้ดาํเนนิการ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ให้หนว่ยงานของรัฐท่ีไดรั้บเงินอุดหนนุจากรัฐบาลเพ่ือจัดซื้อพัสดตุามข้อ ๒ (๑) จัดซือ้ 

ดว้ยเงินดงักล่าวโดยวิธเีฉพาะเจาะจง จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(๒) ให้หนว่ยงานของรัฐจัดซื้อพัสดตุามข้อ ๒ (๒) โดยวธิีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์ 

สวนจิตรลดา หรือหากหนว่ยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจดัซื้อโดยวิธเีฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้ 
วิธปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปหรือวิธคัีดเลอืกก็ได ้

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๓)  โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๔) จากองค์การคลังสินค้า องค์การตลาด 
เพือ่เกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบนัเกษตรกร 
ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีใกล้ท่ีสุด โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การ ชุมนุม หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าว 
เขา้เสนอราคาด้วย 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพสัดตุามข้อ ๒ (๕) (๖) (๗) หรือ (๑๐) โดยวธิ ี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

(๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๘)  และ  (๙)  ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุม่เกษตรกรท่ีเป็นนติบุิคคล 
และเป็นผู้ผลติเองเขา้เสนอราคาด้วย 



หน้า ๑๑ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

หมวด ๒ พัสดุสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

 

ข้อ ๔ ในหมวดนี ้
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้้อยโอกาส” หมายความว่า การผลิตสินค้า 

การให้บริการ การค้าส่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า การใหบ้ริการ หรือการอื่น ๆ  
จากวิสาหกิจชุมชน กลุม่สตรี กลุม่แม่บ้าน หรือกลุม่อาชพีตา่ง ๆ ในหมู่บ้านและตาํบล กลุม่สหกรณ์ 
ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า หรือกลุ่มอาชีพท่ีอยู่ในการกํากับดูแลควบคุมของหน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานของรัฐรับรอง  มูลนิธิ  องค์การสงเคราะห์ต่าง ๆ  หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ  ท่ีมีลักษณะ 
เชน่เดียวกัน 

ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้ 
เป็นพัสดุทีรั่ฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนนุ 

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบลท่ีมีลักษณะ 
ดงัต่อไปนี ้

(ก)  เป็นบุคคลท่ีอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีนั้น  ๆ  รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป 
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่หมู่บ้านและตําบลน้ัน 

(ข)  มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทํากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพ่ือดาเนินกิจการร่วมกัน 

(ค)  สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้  ความสามารถ  และมีความพร้อมท่ีจะพัฒนา 
ศักยภาพในการผลิตงานท่ีรับมาทําและงานที่รับมาทํานัน้ต้องดาํเนนิการโดยสมาชิกในกลุ่ม และ 

(ง) มีการรับรองการดําเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีส่งเสริมการรวมกลุม่เพ่ือประกอบอาชีพ 

(๒) วัสดุสาํนกังานของรา้นสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้าง 

ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
(๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ได้แก่ สถานสงเคราะห ์

คนพิการและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด สถานพยาบาลพระประแดง 
โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โรงเรียนสอนคนหูหนวก 
หรือโรงเรยีนศรีสังวาลย์ (มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ) 

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานอบรมและฝึกอาชีพ 
ลาดยาว หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 



หน้า ๑๒ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ข้อ ๖ วิธกีารจัดซื้อจดัจ้างพัสดุสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส 
ตามข้อ ๕ ให้ดาํเนนิการ ดงัต่อไปนี ้

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๑) (๒) หรือ (๔) โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตําบล หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
หรือวธิีคัดเลือกก็ได ้

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดตุามข้อ ๕ (๓) ดงัต่อไปนี ้
(ก)  ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานข้ึนตรงต่อ 

กระทรวงกลาโหม จัดซื้อหรือจัดจ้างทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์ 
ทหารผ่านศึก หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ 
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงคจ์ะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธคีัดเลือก 
ก็ได ้

(ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หนว่ยงานของรัฐจะใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลอืกก็ได ้

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น จัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๕) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ์ หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์ 
จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

หมวด ๓ พัสดุสง่เสริมการ
เรียนการสอน 

 

 

ข้อ ๗ ในหมวดนี ้
“พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน” หมายความว่า ผลผลิต ชิ้นงาน หรือบริการท่ีผลิตหรือ 

จัดทําขึน้ในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหน่วยงานหรือองค์กร 
ในกํากับของหนว่ยงานของรัฐที่ผลติขึน้ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

 

 

สนับสนุน 
ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปน้ ี เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือ 

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ท่ีมหาวทิยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น 



หน้า ๑๓ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

(๒) งานจ้างตอ่เรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการตอ่เรือพระนครศรอียุธยา 
หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเรือไม้ หรือเรือไฟเบอร์กลาสชนิด ต่าง ๆ 
จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ในสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ท่มี ีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดงักล่าว 

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์ และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุสํานักงานขององค์การค้าของสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดกิารและสวัสดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(๖) อาวธุ หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวสัดุอุปกรณ์อากาศยาน ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด 
(๘) แบตเตอร่ี หรือบริการเก่ียวกับแบตเตอรี่ วตัถุพลอยไดจ้ากการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

เก่ียวกับแบตเตอร่ีของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอตุสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  หรืองานจ้างจัดทําเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เคร่ืองหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ 
ราชการในกิจการของหนว่ยงานของรัฐ และงานผลติภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

(๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์ท่ีอยู่ในความควบคุม 
ของหนวยงานของรัฐ 

ข้อ ๙ วิธกีารจดัซือ้จัดจา้งพัสดุสง่เสริมการเรียนการสอน ใหด้าํเนนิการ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑) 

โดยวธิีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณทหารลาดกระบัง หรือหากราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนท้องถิน่จะใช้วิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธิีคัดเลือกก็ได ้

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๒)  (๘)  หรือ  (๙)  โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

(๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซือ้หรือจัดจ้างพัสดตุามข้อ ๘ (๓) ท่ีเป็นของ 
สถานศึกษาของตนเองหรือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวงเงินไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซือ้หรือจัดจ้าง 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใชว้ิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้



หน้า ๑๔ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดตุามขอ้ ๘ (๔) ดงัต่อไปนี้ 
(ก)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์ ท่ีองค์การค้าผลิต 

ออกจําหน่ายตามแบบท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธ ี
ประกาศเชญิชวนทัว่ไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

(ข) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ 
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหนว่ยงานของรัฐ 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธกิารจะใชว้ธิีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานท่ีอยู่ในขอบเขต 
ของการเรียนการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหาก 
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซ้ือหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หนว่ยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารจะใช้วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธิีคัดเลือกก็ได ้

(๖) ให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๖) 
โดยวิธเีฉพาะเจาะจง หรือหากราชการสว่นกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใชว้ิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน 
และอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
หรือวิธีคัดเลือกก็ได ้ ท้ังนี้  ให้บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ดําเนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง 
ได้เฉพาะงานท่ีบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด ไม่สามารถดําเนินการได้เองเท่านั้นและให้คํานึงถึง 
ความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย 

(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจา้งพัสดตุามขอ้ ๘ (๑๐) ตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้
(ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ท่ีอยู่ในความควบคุม 

ของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ 
ท่ีอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

(ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ท่ีอยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือมีงานเกิน 
ขดีความสามารถ ใหห้นว่ยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์สว่นท่ีไม่สามารถดําเนนิการได้โดยวิธีคัดเลือก หรือหาก 
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงคจ์ะใช้วิธคัีดเลือก จะใชว้ิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไปก็ได ้ ท้ังนี ้ ให้หนว่ยงานของรัฐ 
มีหนังสือเชญิชวนโรงพิมพ์อืน่ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อืน่ท่ีอยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน 
ของรฐัไม่น้อยกวา่สามแห่งทราบ เพ่ีอเขา้ร่วมเสนอราคา 



หน้า ๑๕ ราช
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(ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ท่ีอยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถท่ีโรงพิมพ์จะพิมพ์ได ้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนทีเ่กินขีดความสามารถโดยวิธคัีดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงคจ์ะใช้วิธคัีดเลือก จะใช้วิธปีระกาศเชญิชวนท่ัวไปก็ได ้ ท้ังนี้ ใหห้นว่ยงานของรัฐมีหนงัสือเชิญชวน 
โรงพิมพ์อืน่ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อืน่ท่ีอยู่ในความควบคุมของหนว่ยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 
สามแหง่ทราบ เพ่ีอเข้าร่วมเสนอราคา 

หมวด ๔ 
พสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

 

ข้อ ๑๐ ในหมวดนี ้
“พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา” หมายความว่า 

การวิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา และใหห้มายความรวมถงึการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 

เป็นพัสดุทีรั่ฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนนุ 
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจยัของสํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

แหง่ชาต ิ  
(๒) งานจ้างบริการวชิาการและการวิจัยของมหาวทิยาลัยของรัฐทกุแห่ง 

(๓) งานจ้างบริการวชิาการและการวิจัยของสถาบันวิจยัจุฬาภรณ์ 
(๔) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แหง่ประเทศไทย 
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๓)  หรือ  (๔)  โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑  (๒)  ในขอบเขตสาขาท่ีจัดให้มี 
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชน์ใน 
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได ้ ท้ังนี้ การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน การวิจัย 
หรือการปฏิบัติหนา้ที่อืน่ ๆ โดยปกตขิองข้าราชการ คณาจารย์ นกัศึกษา และบคุลากรทางการศึกษา 



หน้า ๑๖ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

หมวด ๕ พัสดุสง่เสริม
นวัตกรรม 

 

 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี ้
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการท่ีมีรายชื่อตามบญัชนีวตักรรมไทย 

ของสาํนกังบประมาณ 
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุสง่เสริมนวตักรรม เป็นพัสดุที่รัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนับสนนุ 
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดตุามข้อ ๑๕ ดงัต่อไปนี ้
(๑) หากพัสดุท่ีจะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงาน 

ของรฐัจดัซือ้หรือจัดจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจงจากผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการโดยตรง 
(๒) หากพสัดุที่จะจดัซื้อหรือจดัจ้าง มีผูข้ายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงาน 

ของรฐัจดัซือ้หรือจัดจ้างโดยวิธคัีดเลือก โดยแจง้ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการทุกรายเขา้เสนอราคาด้วย 
หมวด ๖ พัสดุสง่เสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข 
 

 

ข้อ ๑๗ ในหมวดนี ้
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกัน 

หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน 
(๑) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
(๒) ยาท่ีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตหิรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย 

ได้ผลติออกจําหน่ายแล้ว 
(๓) ยาท่ีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน 

เภสัชกรรมทหาร มิไดเ้ป็นผู้ผลิตแตมี่จาํหนาย 
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ทีไ่ด้ขึน้บัญชีนวตักรรมไทย 
(๕) วัคซีนโรคตบัอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่สภากาชาดไทยผลติเอง และไม่อยู่ในบัญชี 

ยาหลักแหง่ชาต ิ
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดตุามขอ้ ๑๘ (๑) โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
เว้นแตร่าชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ให้ใชเ้งินงบประมาณ 
จัดซือ้ยาดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



หน้า ๑๗ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก 
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัด 
กระทรวงกลาโหมให้จดัซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ท้ังนี ้ ราคายาหรือเวชภัณฑ์ทีห่นว่ยงานดังกล่าว 
จําหนา่ยต้องไม่สงูกวา่ราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาตกํิาหนด 

ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดตุามขอ้ ๑๘ (๓) โดยวิธ ี
คัดเลือก โดยจะจัดซือ้จากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผูข้ายรายใดก็ได ้ แต่ต้องแจง้ 
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกคร้ัง เว้นแต่ในกรณีทีพั่สดุตามขอ้ ๑๘ (๓) 
มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด ให้ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนภูมิภาคจดัซื้อโดยวธิีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยต้องจัดซื้อ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณเพ่ือจดัซื้อพัสดดุังกล่าว 

ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวสิาหกิจจัดซื้อพัสดตุามข้อ ๑๘ (๕) 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย 

หมวด ๗ พัสดุสง่เสริมความม่ันคงด้านพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ข้อ ๒๔ ในหมวดนี ้
“พัสดุสง่เสริมความม่ันคงดา้นพลังงานและทรัพยากรธรรมชาต”ิ หมายความว่า สินค้าหรือบริการ 

ท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ เชน่ น้าํมันเชื้อเพลิง ผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ํา หรือไฟฟ้า 
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังตอ่ไปน้ี 

ท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามันตา่ง ๆ  ของโรงงานกลัน่น้าํมันฝาง กรมการพลังงานทหาร 

เป็นพัสด ุ

(๓) งานจ้างบริการไฟฟ้าหรือประปา ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การประปานครหลวง และการประปาสว่นภูมิภาค 

ขอ้ ๒๖ วิธกีารจดัซือ้จัดจา้งพัสดตุามข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐดาํเนนิการ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย จัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒๕ (๑) ตั้งแต ่๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรฐัวิสาหกิจ ไม่
ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะ
ใช้วิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธิีคัดเลือกก็ได ้



หน้า ๑๘ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒๕ (๒) โดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานกล่ันน้ํามันฝาง กรมการพลังงานทหาร หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัด 
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธเีฉพาะเจาะจง หนว่ยงานของรฐัในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
จะใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคัีดเลือกก็ได ้

(๓) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๕ (๓) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปา 
ส่วนภูมิภาค หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ไม่ประสงคจ์ะจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน 
ทั่วไปหรือวิธคัีดเลอืกก็ได ้

 
 

ให้ไว ้ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 



หน้า ๑๙ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซ้ือจดัจา้งพัสดุ 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย 
เว้นแต่งานจ้างท่ีปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซ่ึงเกณฑ์อ่ืนหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ันรวมถึงพัสดุ 
หรอืประเภทของทีป่รึกษาที่รฐัต้องการส่งเสริมหรอืสนับสนุนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง และในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุท่ีรฐัต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุนก็ได้ ซ่ึงในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้ 
วิธีการจัดซ้ือจดัจา้งดังกล่าว  จงึจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ 



หน้า ๒๐ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดวงเงินการจัดซื้อจดัจา้งพัสดุโดยวธิีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจดัจา้งท่ีไม่ทาํข้อตกลง 

เป็นหนงัสือ และวงเงินการจัดซื้อจดัจา้งในการแตง่ตั้งผูต้รวจรับพัสด ุ
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) มาตรา ๗๐ 
วรรคหนึ่ง  (๓)  (ข)  (ง)  มาตรา  ๘๒  (๒)  มาตรา  ๙๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปนี ้

ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า  งานบริการ  หรืองานก่อสร้าง  ท่ีมีการผลิต  จําหน่าย 
ก่อสร้าง  หรือให้บริการท่ัวไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
ให้ใช้วธิเีฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๒ งานจ้างท่ีปรึกษาดงัต่อไปนี ้ ให้ใช้วธิเีฉพาะเจาะจง 
(๑) งานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงนิค่าจ้างคร้ังหนึง่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) งานจ้างท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วธิเีฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะไม่ทํา 

ข้อตกลงเป็นหนงัสือไวต้่อกันก็ได ้แตต่้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจดจา้งนั้น 
ข้อ ๕ ในกรณีท่ีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง 

บุคคลหนึง่บุคคลใดเปน็ผู้ตรวจรับพัสดก็ุได ้
 

 

ให้ไว ้ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกําหนดวงเงินเก่ียวกับการจัดซ้ือจดัจ้างพัสดุทีเ่ป็นสินค้า 
งานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 
ค่าก่อสรา้งสําหรบังานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซ้ือจัดจา้งที่มวีงเงินเล็กน้อย 
จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ และการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยจะแต่งต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เป็นผู้ตรวจรบัพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง  จงึจาํเป็นตองออกกฎกระทรวงนี ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปนี ้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
“ท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ 

หรือบริการให้คําปรึกษาหรือแนะนําทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิง่แวดล้อม วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจัย หรือดา้นอืน่ตามทีส่าํนักงานประกาศกําหนด 

“ท่ีปรึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีประกอบอาชีพในการเป็นท่ีปรึกษา และได ้
ขึ้นทะเบียนการเป็นทีป่รึกษากับสํานกังาน 

“ท่ีปรึกษานิตบุิคคล” หมายความว่า นติบุิคคลท่ีประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นท่ีปรึกษา 
และไดข้ึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานกังาน 

“บุคลากรท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี ห้าปี และสองปี ตามลําดับ จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานกังาน 
ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาท่ีเก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา 
และปฏิบัตงิานเตม็เวลาการทํางานปกตขิองทีป่รึกษานติบุิคคลนั้น 

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือท่ีสํานักงานออกให้เพ่ือแสดงว่าไดมี้การข้ึนทะเบียน 
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือทีป่รึกษานิตบุิคคล 

“องค์กรของรัฐ” หมายความวา่ 
(๑) ส่วนราชการท่ีมีการจัดตั้งหนว่ยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน และกฎหมายจดัตัง้หนว่ยงานนัน้กําหนดให้จัดทาํภารกิจในการเปน็ที่ปรึกษา 
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(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ และ
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นท่ีปรึกษา แตไ่ม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ 

“สถาบนัการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่น 
ท่ีจัดการศึกษาท่ีเทียบเท่าระดบัอุดมศึกษา 

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดท่ีมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน 

ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตัง้ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความวา่ ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
“ผู้อาํนวยการ” หมายความวา่ ผู้อาํนวยการสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานจัดทําจรรยาบรรณการเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือเผยแพร่ให้ท่ีปรึกษาอิสระ 

และทีป่รึกษานติิบุคคลทราบ และยดึถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหนา้ท่ีเป็นที่ปรึกษา 

หมวด ๑ 
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้ม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 

 

ข้อ ๓ การข้ึนทะเบียนเปน็ทีป่รึกษาตามกฎกระทรวงนีมี้ ๒ ประเภท ไดแ้ก่ 
(๑) ท่ีปรึกษาอิสระ 
(๒) ท่ีปรึกษานติบุิคคล 
ข้อ ๔ ที่ปรึกษาอิสระตามข้อ  ๓  (๑)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดงัต่อไปนี ้
(๑) มีสญัชาตไิทย 
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกวา่สิบปี 

ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงาน  ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ 
ในการทํางานในสาขาท่ีเก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา 

(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
หรือเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําในหนว่ยงานใด 

(๔) ไม่อยู่ในระหวา่งต้องโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถงึท่ีสุดให้จําคุก 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ 
(๖) มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖) 
ข้อ ๕ ที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ  ๓  (๒) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดงัต่อไปนี ้
(๑) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิตบุิคคลในประเทศไทย 
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(๒) มีวัตถปุระสงค์ในการเป็นทีป่รึกษา 
(๓) มีทุนจดทะเบียนทีช่ําระแลว้ตั้งแตห่นึง่ล้านบาทข้ึนไป 
(๔) มีจาํนวนหุน้ของผูมี้สญัชาตไิทยถอืหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละหา้สิบเอ็ด ซึง่มีสทิธิในการออกเสียง 

และจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั้งหมด 
(๕) มีกรรมการและกรรมการผูมี้อํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสญัชาติไทยมากกวา่ก่ึงหนึง่ 
(๖) มีบุคลากรท่ีปรึกษาท่ีมีสญัชาตไิทยไม่น้อยกวา่สองคน 
(๗) มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๒) (๕) หรือ (๖) 
ความในวรรคหนึ่ง  (๓) และ  (๔)  มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา  มูลนิธิ หรือสมาคม 

และความในวรรคหน่ึง (๓) (๔) และ (๕) มิให้ใชบั้งคับกับองค์กรของรัฐ 
ข้อ ๖ ในการทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา หากตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือตอ้งได้รับอนญุาต 

ในการประกอบกิจการ ให้ท่ีปรึกษาย่ืนเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ท่ีปรึกษาดว้ย 

ข้อ ๗ กรณีท่ีปรึกษาท่ีไม่มีคุณสมบัตติามข้อ ๔ (๑) หรือไม่มีคุณสมบัตติามข้อ ๕ (๔) 
หรือ (๕) หากหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ท่ีปรึกษา 
รายนั้นสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีของท่ีปรึกษาท่ีต้องมี 
ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพไดด้ําเนนิการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว 
ให้สํานกังานข้ึนทะเบียนเปน็ที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได ้

ข้อ ๘ การคํานวณประสบการณ์โครงการของท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคล 
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างท่ีปรึกษา หนังสือยืนยันผลงานการเปน็ท่ีปรึกษา เอกสารระบุขอบเขตงาน 
จ้างท่ีปรึกษาท่ีออกโดยผู้ว่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นตามท่ีศูนย์ข้อมูลกําหนด โดยให้นับเฉพาะโครงการ 
ท่ีได้ดาํเนินการแล้วเสร็จ ท้ังนี้ มูลค่าขั้นต่าํของโครงการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ท่ีปรึกษาอิสระมีสามระดบั ไดแ้ก่ 
(๑) ท่ีปรึกษาอิสระระดับหนึง่ ตอ้งมีคุณสมบัต ิ ดงัต่อไปนี ้

(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นทีป่รึกษาไมน่ ้อยกวา่หา้ปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกวา่หา้โครงการ 

(๒) ท่ีปรึกษาอิสระระดับสอง ตอ้งมีคุณสมบัติ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นทีป่รึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกวา่สามโครงการ 

(๓) ท่ีปรึกษาอิสระระดบัสาม หมายถึง ท่ีปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบตัติาม (๑) หรือ (๒) 
ข้อ ๑๐ ท่ีปรึกษานติบุิคคลมีสามระดบั ไดแ้ก่ 
(๑) ท่ีปรึกษานติิบุคคลระดบัหนึง่ ต้องมีคุณสมบัต ิ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิตบุิคคลไม่น้อยกวา่สามปี 
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ไม่น้อยกวา่หา้ปี 

(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกวา่หา้โครงการ 
(ค) มีบุคลากรท่ีปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษา 

(๒) ท่ีปรึกษานติิบุคคลระดบัสอง ตอ้งมีคุณสมบัต ิ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิตบุิคคลไม่น้อยกวา่สามปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกวา่สามโครงการ 
(ค) มีบุคลากรท่ีปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษา 

ไม่น้อยกวา่สามปี 
ท่ีปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน (๒) (ก) อาจเป็น 

ท่ีปรึกษานิติบุคคลระดับสองได ้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกวา่สามโครงการ และมีบุคลากร 
ท่ีปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกวา่ห้าปี 

(๓) ท่ีปรึกษานิติบุคคลระดับสาม หมายถึง ท่ีปรึกษานิติบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติตาม (๑) 
หรือ (๒) 

 

 

ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึน้ทะเบยีนให้เป็นท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิตบุิคคลในสาขาใดสาขาหนึง่ 
หรือหลายสาขา ดงัต่อไปนี ้

(๑) สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท  (Agriculture and Rural Development 
Sector: AG) 

(๒) สาขาอตุสาหกรรมก่อสร้าง (Building Sector: BU) 
(๓) สาขาการศึกษา (Education Sector: ED) 
(๔) สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG) 
(๕) สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV) 
(๖) สาขาการเงิน (Finance Sector: FI) 
(๗) สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE) 
(๘) สาขาอตุสาหกรรม (Industry Sector: IN) 
(๙) สาขาประชากร (Population Sector: PO) 
(๑๐) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Information and Communication 

Technology Sector: ICT) 
(๑๑) สาขาการท่องเท่ียว (Tourism Sector: TO) 
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR) 
(๑๓) สาขาการพฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD) 
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Sector: WS) 
(๑๕) สาขากฎหมาย (Law Sector: LW) 
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS) 
(๑๗) สาขาการบ ริห ารแ ล ะ ก ารพั ฒ น าอ งค์ ก ร (Management  and  Institutional 

Development Sector: MID) 
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR) 
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมนิผล (Research and Evaluation Sector: RE) 
(๒๐) สาขาเบด็เตลด็ (Miscellaneous Sector: MS) 
การจําแนกลักษณะของแตล่ะสาขา ให้เป็นไปตามท่ีศูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพรไ่ว้ในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิสาขาตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นท่ีปรึกษาอิสระในสาขาใดนัน้ ท่ีปรึกษาอิสระจะต้อง 

มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะข้ึนทะเบยีนให้เป็นท่ีปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจาก 

เง่ือนไข ดงัต่อไปนี ้
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งท่ีปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาท่ีจะได้รับ 

การข้ึนทะเบียน 
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) มีบุคลากรท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกวา่หนึง่คน 

หมวด ๒ การข้ึนทะเบียนและอัตรา
คา่ธรรมเนียม 

 

 
 

ข้อ ๑๔ ท่ีปรึกษาท่ีประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคล ให้
กรอกขอ้มูลผ่านระบบเครือขา่ยสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ ให้
เป็นไปตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลท่ีท่ีปรึกษาได้ดําเนินการ 
ตามข้อ ๑๔ หากเป็นไปตามท่ีกําหนดในหมวด ๑ ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และ
หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน สํานักงานจะขึน้ทะเบียนการเป็นท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานติิบุคคล 
แล้วแตก่รณี ให้แลว้เสร็จภายในสี่สบวันนับแตว่ันทีข่้อมูลครบถว้นและถูกต้อง 

หนงัสือรับรองการขึน้ทะเบียนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามแบบท่ีสํานกังานกําหนด 
ข้อ  ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษาตามกฎกระทรวงน้ี 

ในอตัรา ดงัต่อไปนี ้
(๑) การข้ึนทะเบียนเปน็ทีป่รึกษาอิสระ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) การข้ึนทะเบียนเปน็ทีป่รึกษานติบุิคคล จาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
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อัตราคา่ธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง ให้สาํนกังานพิจารณาทบทวนทกุหา้ปี 
เงินค่าธรรมเนียมท่ีได้รับตามวรรคหน่ึง ให้ สํานักงานนําไปใช้ จ่ายได้ เพ่ือประโยชน ์

ในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยเงนิคงคลงั 

หมวด ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่
ปรึกษา 

 

 
 

ข้อ ๑๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม มาตรา ๑๐๖ วรรคส่ี หรือมาตรา ๑๐๘ ท้ังนี้ 
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล คณะกรรมการประเมินผล 
และการปรับลดระดบัการเปน็ที่ปรึกษา 

หมวด ๔ การเปล่ียนแปลงและการเพิ่มเติม
ข้อมูล 

 

 

ข้อ ๑๘ ท่ีปรึกษานิตบุิคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีปรึกษา ใหแ้จ้งขอ้มูลให้สาํนกังาน 
ทราบผ่านทางระบบเครือขา่ยสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีมีการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
ท้ังนี ้ ตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทําให้ท่ีปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
ให้ที่ปรึกษานติบุิคคลดาํเนนิการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวใหแ้ล้วเสร็จ และแจ้งให้สาํนกังานทราบ 
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือก่อนวันท่ีจะมีการลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษา 
กับหนว่ยงานของรัฐ 

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของท่ีปรึกษานิติบุคคล 
ตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓ แล้วแตก่รณี ให้ทีป่รึกษานิติบุคคลดําเนนิการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
หากท่ีปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได ้ สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว ้
ในกรณีเชน่นีใ้หน้ําความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิตบุิคคลที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เตมิข้อมูลอื่นใด 
นอกเหนือจากข้อ ๑๘ ใหด้าํเนนิการตามแนวทางท่ีกําหนดไวต้ามข้อ ๑๘ วรรคหน่ึง 

ท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคลท่ีมีความประสงค์จะเพ่ิมเติมประสบการณ์โครงการ 
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล 
ท้ังนี ้ ตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด 
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หมวด ๕ การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้น
ทะเบียน 

 

 

ข้อ ๒๐ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ สํานักงานจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
เป็นทีป่รึกษาตามกฎกระทรวงนี ้

(๑) ท่ีปรึกษาอสิระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคลย่ืนเอกสารอันเป็นเท็จเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ขึ้นทะเบียน กําหนดระดับหรือสาขา 

(๒) หนว่ยงานของรัฐแจง้ว่าท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานติบุิคคลย่ืนข้อเสนออันเปนเทจ็ 
(๓) ท่ีปรึกษาอิสระหรือทีป่รึกษานิตบุิคคลที่ถกูปรับลดระดบัตามระเบียบทีอ่อกตามข้อ ๑๗ 
ข้อ  ๒๑  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๘  วรรคสอง  ในกรณีท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคล 

ท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี สํานักงานจะยกเลิก 
การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา แล้วแตก่รณี 

ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคลท่ีถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒๐ 
(๑) (๒) หรือ (๓) จะขอข้ึนทะเบียนใหม่ไดเ้ม่ือครบกําหนดสองปีนับแต่วนัที่ถูกเพิกถอน 

ท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคลท่ีถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒๑  จะขอ 
ขึ้นทะเบียนใหม่ได ้เม่ือมีคุณสมบัตหิรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว 

ข้อ ๒๓ ท่ีปรึกษานิติบุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการ สํานักงานจะยกเลิกการข้ึนทะเบียน 
ท่ีปรึกษา 

 

 

ข้อ ๒๔ ท่ีปรึกษาอสิระหรือท่ีปรึกษานติิบุคคลท่ีมีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา 
ให้มีหนงัสือแจง้ให้สาํนักงานทราบเพ่ือยกเลกิการขึน้ทะเบียนนั้น 

หมวด ๖ 
การอทุธรณ์ 

 

 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สาํนกังานดาํเนนิการอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี ้
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๕ 
(๒) ปรับลดระดับของทีป่รึกษาอสิระหรือทีป่รึกษานติบุิคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗ 
(๓) ปรับลดระดับของท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคล หรือสาขาท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว ้

ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม 
(๔) เพิกถอนการขึน้ทะเบียนท่ีปรึกษาตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๕) ยกเลิกการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัตหิรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามข้อ ๒๑ 
ให้ท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสํานักงาน โดยย่ืนคําอุทธรณ์ 

เป็นหนงัสือตอ่สาํนกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดรั้บแจง้เป็นหนังสอืจากสาํนกังาน 



หน้า ๒๙ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ข้อ ๒๖ เม่ือสํานักงานไดรั้บคําอุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า หากเหน็ดว้ย 
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอสิระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน นบัแต่วันท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 
ถา้สํานักงานไมเ่ห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตผุลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพจิารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่ วันท่ี

ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้มี
หนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี ้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 

ออกไปไดไ้ม่เกินสามสิบวันนบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาดังกลา่ว 

หมวด ๗ การ
ให้บริการข้อมูล 

 

 

ขอ้ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย 
สารสนเทศและทะเบียนท่ีปรึกษา โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นการส่งเสริม 
และใหข้้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่หนว่ยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป 

 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและท่ีปรึกษานิติบุคคลท่ีได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันท่ีกฎกระทรวง นี้
ใช้บังคับ ดําเนินการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงน้ีภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน นับแต่วันท่ี 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองท่ีออกก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสทิธ ิ
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในหนังสือรับรองจนกว่าสํานักงานจะออกหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนใหต้ามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี ้ แต่ทั้งนีต้้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวนั 
นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับกรณีนี ้

เม่ือพ้นกําหนดเวลาการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนงัสือรับรองนัน้สิ้นผล และให ้
ท่ีปรึกษาอิสระและท่ีปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวงนี ้

 

 

ให้ไว ้ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 



หน้า ๓๐ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ที่ปรกึษาทีจ่ะเข้ารว่มการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเปน็ทีป่รกึษาทีไ่ด้ขึน้ทะเบียนไว้กับศูนย์ขอ้มูลทีป่รึกษา กระทรวงการคลัง ทัง้น้ี วิธีการยืน่ขอขึน้ทะเบียนทีป่รกึษา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน 
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ีศูนย์ขอ้มูลทีป่รึกษา กระทรวงการคลัง 
ไม่ข้ึนทะเบียนให้เป็นทีป่รึกษา  ให้เป็นไปตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง  จึงจาํเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช 



 

 
 

หน้า ๓๑ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ราชกิจจานเุบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว ้ ดงัต่อไปนี ้

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย 
กฎกระทรวงน้ ี

 

 

ให้ไว ้ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 



 

บัญชีอัตราค่าจา้งผู้ใหบ้รกิารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง 
 

ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(รอ้ยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสรา้ง) 

   ไม่ซบัซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 

งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 

  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 

  ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง 
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 

๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับทีส่อง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับทีส่าม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 ควบคุมงาน 
ก่อสรา้ง 

 

 

ขนาดเล็ก (< ๕๐) 

 

 

๔.๕ 

 

 

๖.๕ 

 

 

๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 

  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 

  ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง 
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 

๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับทีส่อง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับทีส่าม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 

หมายเหตุ 
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ 

ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมสิถาปัตยกรรม 
ที่มแีบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตช้ันสูง ใช้เทคโนโลยชี ั้นสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มคีวามสลับซับซ้อน 
หรอืมีผู้ใช้สอยจาํนวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณคา่ทางด้านสถาปัตยกรรม ศลปกรรม วัฒนธรรม หรอื
ธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ 
อาคารที่มีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรย์ี รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร 
เก็บวัสดุทีเ่สี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพน้ ที ่
อนุรักษ์ ภูมิทศัน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร ์สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง 
หรอืงานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบรเิวณท่ีมีการใช้สอยหรอืสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม 

ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมสิถาปัตยกรรม ทีต้่อง 
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชนใช้สอยที่ซบัซ้อน มีลักษณะการก่อสรา้งทีซ่บซ้อน มกีฎเกณฑ์ 
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม 
อาคารพักอาศัยรวม สนามกฬา สถานกักกนั หอพัก โรงเรยีน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสงู 



 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร ์โรงมหรสพ 
หา้งสรรพสนิคา้ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินคาและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า 
สถานบรกิารและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชมชน ภูมิทัศนบรเิวณอาคารสาธารณะ 
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม 

ไม่ซบัซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมสิถาปัตยกรรม มลี ักษณะ 
เรยีบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินคา้ อาคารจอดรถยนต์ ตลาด รานค้า ศนูย์อาหาร 
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านทีอ่ยู่อาศัยหรอืสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมทิัศน์ถนนหรือ 
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม 



 

หน้า ๓๒ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ราชกิจจานเุบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ซ 



หน้า ๓๓ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้
สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัต ิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก 
กฎกระทรวงไว้ ดงัต่อไปนี ้

ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับ 
การจดัซือ้จัดจา้งพัสดุในเรื่องดงัต่อไปนี ้

(๑) คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในคร้ังนั้น โดยวิธ ี
ประกาศเชญิชวนทัว่ไป ด้วยวิธตีลาดอิเลก็ทรอนิกส์ 

(๒) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการกอ่นจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า 
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะรา่งขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ ผูป้ระกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอน้ันจะอุทธรณ์ 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนัน้มิได ้

 
 

ให้ไว ้ ณ วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 



หน้า ๓๔ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ การ
จดัซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือทําการจดัซ้ือจัดจา้ง พัสดุ
กับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือ
มิให้เรื่องท่ีอุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต้องล่าช้า อันอาจจะก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ สมควรกําหนดเรื่องท่ีไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องท่ีใช้สิทธิ 
อุทธรณ์ไม่ได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฌ 



 

หน้า ๑ 
เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๐ ง ราชกิจจานเุบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
 

โดยทีเ่ป็นการสมควรมีระเบยีบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพือ่กําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ให้เหมาะสมสอดคลอ้งกับพระราชบัญญตักิารจดัซื้อจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี ่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี ่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ 
วรรคสอง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒ 
วรรคสามและวรรคสี ่ มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก  มาตรา  ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ 
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาตรา  ๗๖  วรรคสอง 
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง 
มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง 
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี ่
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี ่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหน่ึง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดงัต่อไปนี ้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
ข้อ ๒ ระเบยีบนี้ให้ใชบั้งคับตั้งแตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี ้

หมวด ๑ 
ขอ้ความทั่วไป 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
นิยาม 

 

 

ข้อ ๔ ในระเบยีบนี ้
“หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผูด้ํารงตําแหนง่ในหนว่ยงานของรัฐ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบด ี หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ 

เป็นนติบุิคคล 



หน้า ๒ ราช
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(๒) ราชการสว่นภูมิภาค หมายถึง ผู้วา่ราชการจังหวดั 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดํารงตาํแหนง่ 
ท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นทีมี่ฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่ง ท่ี
เรียกชื่ออย่างอื่นทีมี่ฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อาํนวยการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชือ่อย่างอื่นท่ีมีฐานะ 
เทยีบเท่า 

 

 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการ 
ตรวจเงนิแผน่ดนิ เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาต ิ

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถงึ อยัการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธกิารสํานกังานศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานกังาน 

ศาลปกครอง เลขาธกิารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง อธิการบด ี

(๑๐) หนว่ยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ 
สภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธกิารสํานกังานสภาพัฒนาการเมอืง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น 
ท่ีมีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
ตามกฎหมายจดัตัง้หนว่ยงานนัน้ 

“หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดตุามท่ีกฎหมายเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
นั้นกําหนด หรือผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมายจากหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐให้เป็นหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี 

“ ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอราคา 
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ีเข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ 
หนว่ยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลดงักล่าวข้างต้น 
ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลดงักล่าวมีความสัมพันธกั์นในลักษณะ ดงัต่อไปนี ้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิตบุิคคลอีกรายหนึ่ง 
หรือหลายราย ท่ีเขา้เสนอราคาหรือเขา้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนัน้ในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุน้ส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษทัมหาชนจํากัดอกีรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเขา้เสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอตอ่หน่วยงานของรัฐ 
นั้นในคราวเดยีวกัน 

คําว่า “ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า ใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืนตามท่ีผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิตบุิคคลรายหนึง่ เป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ ่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ตอ่หน่วยงานของรัฐนัน้ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ท่ียังไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถอืหุน้ท่ีแท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัจํากัด หรือบริษทัมหาชนจํากัด แล้วแตก่รณี และห้างหุน้ส่วน 
หรือบริษทัจํากัด หรอบริษทัมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้เสนอราคาหรือเขา้ย่ืนขอ้เสนอตอ่หน่วยงานของรัฐนั้น 
ในคราวเดยีวกัน ให้ถือวา่ผูย่ื้นข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธกั์นตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแตก่รณี 

“การขัดขวางการแขง่ขนัอย่างเปน็ธรรม” หมายความว่า การท่ีผูย่ื้นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน 
หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
หรือใชกํ้าลังประทุษร้าย หรือขม่ขูว่่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือส่อว่า 
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ 
หนว่ยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกต ิ

“ผูมี้หน้าที่ตรวจสอบคณุสมบัต”ิ หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๗๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
ตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการ 
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปตามข้อ ๑๔๖ 
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๔๙ และ 
คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิีประกวดแบบตามข้อ ๑๕๕ 

“ระบบขอ้มูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าท่ีผู้ประกอบการไดล้งทะเบยีนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement  :  e  -  GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า 
ภาพสินค้า พร้อมคําบรรยายประกอบตามท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด และให้หมายความรวมถงึงานบริการ 
หรืองานจ้างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที ่ ๒ การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชมุ
พิจารณา 

 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีทีมี่เหตุอนัควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณมี์ส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้มในเรื่องซึ่งที่ประชุมพจิารณาหรือไม่ ให้พจิารณาตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ด้วยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที ่ ๓ ผู้มีอํานาจและการ
มอบอํานาจ 

 

 
 

ข้อ ๖ ผูมี้อํานาจดาํเนนิการตามระเบียบนี้ ไดแ้ก่ ผูซ้ึ่งดาํรงตาํแหนง่เป็นหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ เว้น
แต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหนว่ยงานระดับใด ผูบั้งคับบัญชาช้ันใด ตําแหนง่ใด มีอํานาจดาํเนนิการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได ้ และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดนิทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจส่ังซื้อหรือส่ังจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ 
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คํานึงถึงระดับ 
ตําแหนง่ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ทีไ่ดรั้บมอบอํานาจเป็นสาํคัญ 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ผู้รับมอบอํานาจมีหนา้ที่ตอ้งรับมอบอํานาจนัน้และจะมอบ 
อํานาจนัน้ให้แก่ผู้ดํารงตําแหนง่อื่นต่อไปไม่ได ้ เว้นแต ่

(๑) การมอบอํานาจใหแ้ก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวดัอาจมอบอาํนาจนัน้ตอ่ไปไดใ้นกรณี 
ดงัต่อไปนี ้
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(ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวดั ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวดั ปลัดจังหวัด 
หรือหวัหน้าส่วนราชการประจําจังหวดั ให้ผูว้่าราชการจังหวดัแจง้ให้ผู้มอบอาํนาจชัน้ตน้ทราบดว้ย 

(ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทําได้ต่อเม่ือไดรั้บ 
ความเหน็ชอบจากผู้มอบอาํนาจชัน้ตน้แลว้ 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําส่ังของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหนว่ยงานของรัฐอืน่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ ๖ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ 
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ 
และดําเนนิการจัดซื้อจดัจ้าง ให้แก่ผู้ดํารงตําแหนง่รองลงไปเปน็ลาํดบั 

ให้ผู้มอบอาํนาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได ้โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอาํนาจให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิทราบดว้ย 

ส่วนที ่ ๔ การดําเนินการด้วยวิธีการทาง
อเิล็กทรอนิกส์ 

 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) 
ตามวิธกีารท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารท่ีจัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดาํเนนิการจัดซื้อจดัจ้างตามวิธกีารท่ีกําหนดในระเบียบนี ้

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและผูป้ระกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการดาํเนนิการ 

 

ส่วนที ่ ๕ การจัดทําแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
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แผนการจัดซื้อจดัจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) ชือ่โครงการที่จะจัดซื้อจดัจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจดัจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอืน่ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเหน็ชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแลว้ 

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เวน้แตก่รณีทีบั่ญญัตไิวต้ามความในมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ไดป้ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือขา่ย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดาํเนนิการจัดซ้อจดัจา้งในโครงการนัน้ได ้

ข้อ ๑๒ หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ ๑๑ แล้ว 
ให้หนว่ยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจดัจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ 
หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแตก่รณี เพือ่ให้พร้อมท่ีจะทําสัญญาหรือข้อตกลงไดท้ันทีเม่ือไดรั้บอนุมัต ิ
ทางการเงนิแลว้ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องเป ล่ียนแปลงแผนการ จัดซื้อ จัด จ้างประจําปี 
ให้ เ จ้าหน้า ท่ีหรือ ผู้ที่ ไ ด้ รับมอบหมายในการปฏิบัติงานน้ัน จัดทํารายงานพร้อมระบุ เหตุผล  
ท่ีขอเปลีย่นแปลงเสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 
ให้ดาํเนนิการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ตอ่ไป 

ส่วนที ่ ๖ การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน 

 

 

ข้อ ๑๔ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบ 
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ตดัรายชื่อผูย่ื้นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น 

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าท่ี 
กําหนดให้ผูย่ื้นขอ้เสนอย่ืนเอกสารแสดงคณุสมบัตแิยกมาตา่งหาก โดยอย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติ ิบุคคล 
(ก) ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด ให้ย่ืนสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

นิตบุิคคล บัญชรีายชื่อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผูมี้อํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถกูต้อง 
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิตบุิคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผู้จัดการ ผูมี้อํานาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุน้รายใหญ ่ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตวัประชาชนของผู้นั้น สําเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถงึการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) สําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นสว่น พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาตไิทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดนิทาง หรือถา้ผูร่้วมค้าฝ่ายใดเป็นนติิบุคคล 
ให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด เชน่ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ท่ีกําหนดในระเบยีบนี ้

ส่วนที ่ ๗ การจัดทําบันทึกรายงานผลการ
พิจารณา 

 

ข้อ ๑๖ เม่ือส้ินสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี 
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมท้ังเอกสาร 
หลักฐานประกอบ ตามรายการดงัต่อไปนี ้

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด  ๒  ส่วนที ่ ๒  หมวด  ๓  ส่วนท่ี  ๒ 
และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเหน็ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซือ้หรือจา้ง และผลการพิจารณาในคร้ังนัน้ (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนงัสือเชญิชวน และเอกสารอื่นทีเ่ก่ียวข้อง 
(๔) ขอ้เสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทกุราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูช้นะการจัดซื้อจดัจ้างหรือผูไ้ดรั้บการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ รวมท้ังการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสด ุ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้างนั้น 

ท้ังนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ 
สามารถใช้เอกสารท่ีจัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก 
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได ้
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หมวด ๒ การ
ซ้ือหรือจา้ง 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีมีการซ้ือหรือจ้างเพ่ือจัดทําพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง ผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนัน้ และแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ 
และหน้าท่ีเช่นเดยีวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐท่ีกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น 
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอยีดการดาํเนินการซือ้หรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ย 
ประเภทหรือชนิดของพัสดุท่ีต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซ้ือหรือจ้าง และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดาํเนนิการตามวธิีการทีกํ่าหนดต่อไป 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และรายละเอียดการดาํเนนิการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึง่ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได ้

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดยีวกันเพ่ือให้วิธีการซือ้ 
หรือจา้งหรืออํานาจในการสัง่ซือ้สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได ้

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น 
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที ่ ๒ กระบวนการ
ซ้ือหรือจา้ง 

 

 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานกอ่สร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง รวมท้ังกําหนด 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอดว้ย 
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เพ่ือให้การกําหนดรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น 
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได ้
หรือในกรณีพัสดุที่จะซือ้หรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผูไ้ดรั้บ 
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามท่ีระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมจดัทาํขึน้ 

ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 
หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดําเนินการจ้าง 
ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรอควบคุมงานก่อสร้างก็ได ้

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามที่หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐกําหนดตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

 

รายงานขอซือ้หรือขอจ้าง 
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธ ี นอกจากการซื้อท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ 

และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหนา้ท่ี ตามรายการดงัต่อไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้งซื้อหรือจา้ง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจา้ง แล้วแตก่รณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(๔) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวให้ระบุวงเงิน 

ท่ีประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาทีต่้องการใช้พัสดุนัน้หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจา้งและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจา้งโดยวิธนีัน้ 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ท่ีจําเป็นในการซื้อ 

หรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได ้

ตามมาตรา ๕๖  วรรคหนึ่ง (๑)  (ค) หรือกรณีมีความจําเป็นตอ้งใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา ๕๖ 
วรรคหน่ึง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง เฉพาะรายการท่ีเห็นวา่จําเป็นก็ได ้
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อทีด่ินหรือสิง่ปลูกสร้าง ใหเ้จ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานเสนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
โดยเสนอผ่านหวัหนา้เจ้าหนา้ท่ี ตามรายการดงัต่อไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้งซื้อ 
(๒) รายละเอียดของทีด่ินหรือสิง่ปลูกสร้างทีต่้องการซื้อ รวมท้ังเนื้อทีแ่ละทอ้งที่ทีต่้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของทีด่ินหรือสิง่ปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ ๓ ราย 
(๕) วงเงินท่ีจะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ท่ีประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนัน้ 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตอ้งซื้อโดยวธิีนัน้ 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตัง้คณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข้อ ๒๒ 

หรือข้อ ๒๓ แลว้ ให้เจ้าหน้าทีด่ําเนนิการตามวิธซีื้อหรือจา้งนัน้ต่อไปได ้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึน้ เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ แล้วแตก่รณี คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวิธคัีดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐพิจารณา 
ขยายเวลาใหต้ามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหนว่ยงานของรัฐท่ีเรียกชือ่อย่างอื่น โดยให ้
คํานงึถงึลักษณะหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของผู้ที่ไดรั้บแต่งตัง้เป็นสําคัญ 

ในกรณีจาํเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหนว่ยงานของรัฐจะแตง่ตัง้บุคคลอืน่ร่วมเปน็กรรมการดว้ยก็ได ้
แต่จาํนวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอืน่นัน้จะต้องไม่มากกวา่จํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ท่ีเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสด ุ

คณะกรรมการซือ้หรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒเิก่ียวกับงานซื้อ 
หรือจา้งนั้น ๆ  เขา้ร่วมเปน็กรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ก่ึง
หนึง่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแตล่ะคนมีเสียงหนึ่งในการลงมต ิ
โดยประธานกรรมการตอ้งอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ไดใ้หห้ัวหนา้หนว่ยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง 
เพ่ิมขึ้นอกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมตเิอกฉันท ์

กรรมการของคณะใดไม่เหน็ด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาํบันทึกความเหน็แย้งไวด้ว้ย 
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น ท้ังนี ้ การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งท่ีประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบวา่ตนเป็นผูมี้สว่นได้เสยีกับผูย่ื้นข้อเสนอหรือคู่สญัญาในการซื้อ 
หรือจ้างคร้ังนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ท่ีตนไดรั้บการแต่งตั้งนัน้ และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๘  การซื้อหรือจา้ง กระทําได ้ ๓ วธิี ดงันี ้
(๑) วิธปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป 
(๒) วิธคัีดเลือก 
(๓) วิธเีฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
ข้อ ๒๙  การซื้อหรือจา้งโดยวิธปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป กระทําได ้ ๓ วิธ ี ดงันี ้
(๑) วิธตีลาดอิเลก็ทรอนกิส์ 
(๒) วิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ 
(๓) วิธสีอบราคา 
ข้อ ๓๐  วิธตีลาดอเิล็กทรอนิกส์ (e - market)  คือ การซื้อหรือจ้างท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุทีไ่ม่ซับซอ้นหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน และไดกํ้าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) 
ตามวิธกีารท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได ้ ๒ ลักษณะ ดงันี ้
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึง่ ซึง่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แตไ่ม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๓๑ วธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึง่ ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ไดกํ้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดไุว้ในระบบขอ้มูลสินค้า (e - catalog) โดยใหด้ําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e - bidding) ตามวธิีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีข้อจํากัด ในการ
ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้ ท้ังนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีระบุเหตุผลความจําเป็นท่ีไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ ๒๒ ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ 
หรือข้อ ๓๒ แตกตา่งไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอตอ่คณะกรรมการวนิิจฉัยเพ่ือขอความเหน็ชอบ 
และเม่ือไดรั้บความเหน็ชอบแลว้ใหร้ายงานสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิทราบดว้ย 

 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวธิีตลาดอิเล็กทรอนกิส์พร้อมประกาศเชญิชวน 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกตา่งไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
และไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได ้เว้นแต่หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐเห็นวา่จะมีปัญหา 
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดงักล่าวไปให้สํานักงาน 
อัยการสูงสดุตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชญิชวนตามวรรคหนึ่ง 
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
โดยกําหนดเปน็วัน เวลา ทําการเท่านัน้ และเวลาในการเสนอราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 



หน้า ๑๓ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ 
เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดตอ่กันไม่น้อยกว่า ๓ วนัทําการ 
และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

ข้อ ๓๖ ให้กรมบญัชกีลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวิธตีลาดอเิล็กทรอนิกส์ 
ไปยังผู้ประกอบการท่ีไดล้งทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งไดน้ํารายละเอียด 
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหนว่ยงานของรัฐ และจดัส่งให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

ในกรณีท่ีผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างดังกล่าว 
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา 

ข้อ ๓๗ เม่ือถงึกําหนดวนัเสนอราคาด้วยวิธตีลาดอิเลก็ทรอนกิส์ ให้ดาํเนนิการดงันี ้
(๑) กรณีเป็นการซือ้หรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๑) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอเิล็กทรอนิกส์ 

และใหเ้สนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดยีว 
(๒) กรณีเป็นการซือ้หรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๒) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอเิล็กทรอนิกส์ 

โดยตอ้งลงทะเบยีนก่อนเริม่กระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที พร้อมท้ังให้ทําการทดสอบระบบ 
เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากีค่ร้ังก็ได ้

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึง่ หา้มมิให้ร่นหรือเลือ่น หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา 
เว้นแตเ่ป็นกรณีทีก่รมบญัชกีลางแจ้งเลือ่นกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาขอ้ขัดข้อง 
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวนิิจฉัยทราบดว้ย 

ข้อ  ๓๘ เม่ือส้ินสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด 
เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ท่ีเสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดบัแรกเป็นผูช้นะการเสนอราคาในครัง้นน้ั 

ในกรณีท่ีมีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอมีความเหมาะสมและเป็น 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือพิจารณารับราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ได ้

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดาํเนนิการซือ้หรือจ้างโดยวธิีตลาดอเิล็กทรอนิกส์ใหม่ 
หรือจะดําเนนิการซื้อหรือจา้งโดยวธิคัีดเลอืกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ 
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามข้อ ๒๒ 



หน้า ๑๔ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ข้อ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดท่ีชนะการเสนอราคายังสูงกว่า 
วงเงินที่จะซือ้หรือจา้งตามขอ้ ๒๒ ใหเ้จ้าหนา้ที่ดาํเนนิการ ดงันี ้

(๑) ตอ่รองราคากับผูเ้สนอราคารายดงักล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์ให้ต่ําสดุเท่าท่ี 
จะทําได ้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์ 
แล้ว หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้าง ถา้เหน็ว่าราคาดงักล่าวเปน็ราคาท่ีเหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง 
จากผูเ้สนอราคารายนัน้ 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคาถูกต้องตรงตาม 
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด 
อิเล็กทรอนกิส์เพ่ือให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
ภายในเวลาท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม ่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคา 
รายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผูเ้สนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครัง้ใหม่เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจา้ง ถา้เห็นว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมกใ็ห้เสนอซื้อหรือจา้งจากผู้เสนอราคารายนัน้ 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น ท้ังนี้ การดําเนนิการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในขอ้ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากท่ีได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี 
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูเ้สนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส์ 
จํานวน ๑ ชดุ และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างดว้ยวิธตีลาดอเิล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
พัสดุไม่ถูกตอ้งตรงตามเง่อนไขทีกํ่าหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส์ ใหถ้ือว่า 
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น หรือพิจารณาผูท้ีเ่สนอราคาต่าํในลําดับถดัไปเป็นผูช้นะการเสนอราคาก็ได ้ ท้ังนี้ ใหคํ้านงึถงึ 
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ทั้งหมดตอ่หวัหนาหน่วยงานของรัฐผ่านหวัหน้าเจ้าหนา้ท่ีเพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการพิจารณาและผูม้ีอํานาจ 
อนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย 



หน้า ๑๕ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให ้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส์ (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด 

 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ข้อ ๔๓ ให้เ จ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ 

พร้อมประกาศเชญิชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกตา่งไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ใน 
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได ้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สาํนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวนั เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชญิชวนตามวรรคหนึ่ง 
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
โดยกําหนดเปน็วัน เวลา ทําการเท่านัน้ และเวลาในการเสนอราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดใุดท่ีมีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะตอ้งกําหนด 
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสด ุ
ท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ให้หนว่ยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
นําตัวอย่างพัสดนุั้นมาแสดงเพือ่ทดลอง หรือทดสอบ หรือนาํเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานท่ี 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดที่กําหนดให้ตอ้งมีเอกสารในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญ 
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของ ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ 
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า 
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ ให้หนว่ยงานของรัฐกําหนดให้ผูย่ื้นขอ้เสนอนําเอกสารนัน้พร้อมสรุป 
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ พร้อมประทับตราสําคัญของนติิบุคคล (ถา้มี) กํากับในเอกสารนัน้ดว้ย 

การกําหนดวันให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ 
หรือนาํเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ 
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งท่ีไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได ้ ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า ๑ วันได ้
แต่จํานวนวนัดงักล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวนัเสนอราคา ท้ังนี้ ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซ้ือหรือจา้งด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
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ข้อ ๔๕  เม่ือผูม้ีหน้าทีรั่บผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จดัทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ 
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเห็นว่าเพ่ือใหก้ารกําหนดขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขท่ีเป็นการขดัขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
ของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนกิส์จากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้ ท้ังนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงันี ้

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีจะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
หรือไม่ก็ได ้

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเหน็จากผูป้ระกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ใน 
ระเบียบนี ้ ให้เสนอตอ่คณะกรรมการวนิิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแล้วให ้
รายงานสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบดว้ย 

ข้อ  ๔๖ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธ ี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคดิเห็นจากผูป้ระกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้า 
เจ้าหน้าท่ีดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดตอ่กันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพ่ือให้ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหนว่ยงานของรัฐที่จดัซือ้จัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ  ๔๗ กรณีท่ีมีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีร่วมกับผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่า 
สมควรดาํเนนิการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยใหด้ําเนนิการ ดงันี ้

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธ ี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรฐัเพ่ือขอความเหน็ชอบ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ใหน้ําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหนว่ยงานของรัฐอกีคร้ังหนึ่ง เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้หวัหนา้เจ้าหน้าท่ี 
แจ้งผูมี้ความคิดเหน็ทกรายทราบเป็นหนงัสือ 
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวธิ ี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ 
เพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย 
ทราบเป็นหนงัสือ 

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากท่ีหน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ 
แล้วแต่กรณี เสร็จส้ินแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลางและของหน่วยงานของรัฐ 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ข้อ ๔๙ การใหห้รือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการท่ีประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ 

ในกรณีทีมี่การขาย ใหกํ้าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายทีห่นว่ยงานของรัฐตอ้งเสียไปในการ 
จัดทําเอกสารน้ัน แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นท่ีหน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพ่ือดาํเนนิการดงักล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จา่ยในการจ้างสาํรวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษา 

ถา้มีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ใหม่ 
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร 
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซือ้เอกสารประกวดราคาอีก 

ข้อ  ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนกิส์ของหนว่ยงานของรัฐให้สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ข้อ  ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ ๔๘ ใหคํ้านึงถงึระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือย่ืนขอ้เสนอดว้ย 
โดยมีเง่ือนไข ดงันี ้

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๕ วนัทําการ 

(๒)  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึง่ ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไ่ม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาํการ 

(๓)  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทาํการ 

(๔)  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ซึง่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ใหกํ้าหนดไม่น้อยกว่า 
๒๐ วันทาํการ 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง 
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี ้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และเม่ือไดรั้บความเหน็ชอบแลว้ใหร้ายงานสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิทราบดว้ย 

ข้อ ๕๒ ในกรณทีี่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะตอ้งมีการสอบถาม 
รายละเอียดเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีจะกําหนดให ้
ผู้ประกอบการท่ีสนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด โดยให้กําหนดระยะเวลา 
ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหนว่ยงานของรัฐก่อนถงึกําหนดวนัเสนอราคา ไม่น้อยกวา่ ๓ วนัทาํการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์คร้ังใด หากหน่วยงาน 
ของรฐัไดกํ้าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ หรือขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนท่ีเป็น 
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแตบ่างส่วน ใหห้นว่ยงานของรัฐยกเลิกการดําเนนิการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
แล้วดําเนินการใหม่ใหถู้กต้องต่อไป 

ข้อ ๕๔ เม่ือถงึกําหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ ให้ผูป้ระกอบการ 
เขา้สู่ระบบประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถเสนอราคา 
ไดเ้พียงคร้ังเดยีว 

กําหนดวนัเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลือ่น หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวนัเสนอราคา 
เว้นแตเ่ป็นกรณีทีก่รมบญัชกีลางแจ้งเลือ่นกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาขอ้ขัดข้อง 
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแลว้ ใหก้รมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวนิิจฉัยทราบดว้ย 

ข้อ  ๕๕ เมื่อส้ินสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนกิส์ ดาํเนินการดงันี ้

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผูย่ื้นข้อเสนอทุกแผ่น 

ท้ังนี้ การซื้อหรือจ้างท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดหุรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ้เสนอ ซึง่อาจจะมีขอ้เสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดยีวกันเป็นเหตใุหมี้ปัญหา 
ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขใหมี้การยืน่ข้อเสนอดา้นเทคนิค 
หรือขอ้เสนออ่ืนแยกมาตา่งหาก ในกรณีเชน่วา่นี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า 
จะดาํเนนิการตามข้อ ๘๓ (๓) แลว้เสร็จ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ 
และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร ท่ี
กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผูย่ื้นข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
และยืน่เอกสารการเสนอราคาครบถว้น ถกูตอ้ง มีคุณสมบัติและขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิหรือเสนอพัสด ุ
ท่ีมีรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะครบถ้วน ถกูต้อง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ 
และเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ 

ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูย่ื้นข้อเสนอ 
รายใดก็ได ้ แต่จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได ้ และหาก 
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหนว่ยงานของรัฐกําหนดไว้ 
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ ให้คณะกรรมการตดัรายชือ่ของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ในคร้ังนัน้ 

ในกรณีที่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ 
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความ 
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
ให้พจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกต้องตาม (๒) และพิจารณา 
คัดเลือกขอ้เสนอตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยให้จัด 
เรียงลําดบัผู้ทีเ่สนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย 

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไวไ้ม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกบัหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ทีเ่สนอราคาต่ํารายถัดไป 
หรือผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงรายถดัไปตามลําดับ แลว้แตก่รณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังนี ้ รายงานผลการ 
พิจารณาดงักล่าว ให้ประกอบดว้ยรายการอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจา้ง 
(ข) รายชื่อผูย่ื้นข้อเสนอ ราคาทีเ่สนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทกุราย 
(ค) รายชื่อผูย่ื้นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกวา่ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 

พร้อมเหตุผลสนับสนนุในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์เ พียงรายเดียว 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์เสนอหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐผ่านหัวหนา้เจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล 
สมควรท่ีจะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ 
ดาํเนนิการตามขอ้ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีทีไ่ม่มีผูย่ื้นขอ้เสนอหรือมีแตไ่ม่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดาํเนนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ใหม่ แตห่ากหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ไดผ้ลด ี จะส่ังให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธคัีดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง 
(๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได ้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธ ี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ ๒๒ 

ข้อ  ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ กรณทีีห่น่วยงานของรัฐเลือกใช้ 
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผูเ้สนอราคาตํ่าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด 
ของผู้ที่เสนอราคาเขา้สู่ระบบประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น ใน

กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ทีช่นะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ 
ให้คณะกรรมการดาํเนนิการ ดงันี ้

(๑) ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าท่ีจะทําได ้หากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกวา่แต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือตอ่รองราคาแล้วไม่ยอม 
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจา้งจากผู้ทีเ่สนอราคารายนัน้ 

(๒) ถา้ดาํเนนิการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ 
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา 
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม หากผู้ท่ีเสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
ถา้เหน็วา่ราคาดงักล่าวเปน็ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซือ้หรือจา้งจากผู้ทีเ่สนอราคารายนัน้ 
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม 
หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดงักล่าวทําให้ลําดบัของผูช้นะการเสนอราคา 
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ถอืว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูเ้สนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ 
หรือจ้างในคร้ังนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเหน็ว่า การดาํเนินการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ี จะส่ังให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได ้เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ใหเ้ร่ิม
กระบวนการซื้อหรือจา้งใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ กรณีทีห่น่วยงานของรัฐเลือกใช ้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามขอ้ ๒๒ ใหค้ณะกรรมการดาํเนนิการแจ้งผู้ทีเ่สนอราคารายที่คณะกรรมการเหน็สมควรซื้อ 
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์เพ่ือต่อรองราคาใหต้่ําสุดเท่าท่ีจะทําได ้ หากผู้ทีเ่สนอราคา 
รายนั้นยอมลดราคาและย่ืนใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาท่ีเสนอใหม ่
ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจา้ง ถา้เหน็วา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจา้งจากผู้ทีเ่สนอราคารายนัน้ 

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในครั้งนั้นและดาํเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ใหม่ แตห่ากหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐพิจารณาแล้วเหน็วา่ 
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธ ี
คัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) 
แล้วแตก่รณีก็ได ้เว้นแตห่นว่ยงานของรัฐจะดาํเนนิการซื้อหรือจ้างโดยวธีิคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ดว้ยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจา้งใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ 

ข้อ  ๕๙ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธ ี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ โดยอนโุลม 

ข้อ  ๖๐ การซื้อหรือจา้งโดยการประกวดราคานานาชาต ิให้ดาํเนินการดงันี ้
(๑) ใหห้นว่ยงานของรัฐจัดทาํร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ

หรือแบบรปูรายการงานก่อสร้างที่จะซือ้หรือจา้ง แลว้แต่กรณี ตามข้อ ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาวา่จะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
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(๓)  ให้นําความในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๕๙ มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ 
โดยอนโุลม เวน้แตก่ารเผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้หรือจ้างให้เผยแพร่ตดิตอ่กันไม่น้อยกว่า ๓๐ วนัทําการ 

 

วิธีสอบราคา 
ข้อ  ๖๑ ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 

ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทาํให้หนว่ยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได ้ เวน้แต ่ หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน 
ดงักล่าวไปให้สาํนกังานอยัการสูงสดุตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวนั เวลาการยืน่ขอ้เสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชญิชวนตามวรรคหนึ่ง 
ให้กําหนดเป็นวันถดัจากวนัสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้หรือจ้างโดยกําหนด 
เป็นวนั เวลา ทําการ เพียงวนัเดยีว 

การกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ  ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้

ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐนาํร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดว้ยวธิีสอบราคาเผยแพร่ 
เพ่ือรับฟังความคดเห็นจากผูป้ระกอบการ ให้นาํความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  ๖๓ เม่ือหัวหนา้หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ 
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ 
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือย่ืนข้อเสนอด้วย 

ข้อ  ๖๔ ให้นาํความในข้อ ๔๙ มาใชบั้งคับกับการใหห้รือขายเอกสารสอบราคา โดยอนุโลม 
ข้อ  ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนกิส์ 
ข้อ  ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดใุดท่ีมีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะตอ้งกําหนดเงื่อนไข 

ไว้ในเอกสารสอบราคาท่ีจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ี ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด 
วัน เวลา และสถานที่ในการชีแ้จงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้องกําหนด 
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการชี้สถานท่ีอันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระสําคัญซึ่งมิได ้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาต้ังแตต่้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพ่ิมเตมิและให ้
ระบุวัน เวลา และสถานท่ีในการชีแ้จงรายละเอียดหรือการชีส้ถานท่ีไวด้ว้ย โดยให้ดําเนนิการเผยแพร่ 
ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชกีลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้งผู้ทีไ่ดรั้บหรือได้ซื้อ 
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ ามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีตามวรรคสอง ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น 
จัดทําบันทึกการชีแ้จงรายละเอียดหรือการชีส้ถานท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้เป็นหลักฐานทกุคร้ัง 

ถา้มีการดาํเนนิการตามวรรคสอง ใหห้นว่ยงานของรัฐพิจารณาเลือ่นวนั เวลาการย่ืนขอ้เสนอ 
และการเปดิซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณดี้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร 
สอบราคา ณ สถานท่ีท่ีหนว่ยงานของรัฐกําหนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วนั 
เร่ิมต้นจนถงึวันสดุท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา ตามข้อ ๖๓ 

ข้อ  ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยย่ืนโดยตรง 
ตอ่หนว่ยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานท่ีย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาวา่เอกสารดงักล่าวถกูตอ้ง 
และเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผูย่ื้นขอ้เสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ท่ีไดรั้บไวต้อ่คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพ่ือดาํเนนิการต่อไป 

ข้อ  ๖๙ นอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิใหร่้นหรือเลื่อน หรือเปล่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 

ข้อ  ๗๐ เม่ือถงึกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให ้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของ ผู้ย่ืน 
ขอ้เสนอทุกแผน่ และใหน้ําความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดาํเนนิการพิจารณาคดัเลือก 
ผูช้นะการซื้อหรือจา้งของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม 

ข้อ  ๗๑ ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แตไ่ม่ถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
ดาํเนนิการตามขอ้ ๕๖ โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ท่ีจะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗ 
หรือข้อ ๕๘ แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม 



หน้า ๒๔ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ข้อ  ๗๒ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี 
สอบราคา โดยอนุโลม 

ข้อ  ๗๓ ให้นาํความในข้อ ๖๐ มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาต ิ โดยอนุโลม 

วิธีคัดเลอืก 
ข้อ  ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซือ้หรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวธิคัีดเลอืก ดาํเนนิการดงัต่อไปนี ้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด 

ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ใหเ้ขา้ย่ืนข้อเสนอ เวน้แตใ่นงานน้ันมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด 
น้อยกว่า ๓ ราย โดยใหคํ้านงึถงึการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ทีเ่ขา้ย่ืนข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชรีายชื่อ 
ผูป้ระกอบการท่ีคณะกรรมการมีหนงัสือเชิญชวน 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ใหด้าํเนนิการตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะราย 

ท่ีคณะกรรมการไดมี้หนังสอืเชิญชวนเทา่นั้น พร้อมจัดทาํบัญชรีายชื่อผูม้าย่ืนข้อเสนอ 
เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง 

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ เว้นแต ่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดท่ีมีความจําเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจ้างท่ีจะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสด ุ
มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือให้ผูย่ื้นข้อเสนอนาํเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ 

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ 
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผูย่ื้นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่กํากับ 
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ ๕๕ 
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดาํเนินการพิจารณาคัดเลือกผูช้นะการซือ้หรือจ้างหรือผูไ้ดรั้บการคัดเลือก 
ของคณะกรรมการ โดยอนโุลม 

ขอ้  ๗๕ หากปรากฏว่ามีผูย่ื้นขอ้เสนอเพียงรายเดยีวหรือมีผูย่ื้นขอ้เสนอหลายรายแต่ถูกตอ้ง 
ตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ ๕๖ 
โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวน 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดําเนินการ 
ใหม่โดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) ก็ได ้

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ท่ีจะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗ 
หรือข้อ ๕๘ แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม 



หน้า ๒๕ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถดําเนินการ 
ตามปกติได ้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพ่ือพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความตอ้งการก่อนพิจารณาดา้นราคา แลว้ให้คณะกรรมการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอดา้นเทคนิค 
ท่ีดีท่ีสุดแล้วจัดลําดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ท่ีย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีท่ีสุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาตอ่รองราคาท่ีเหมาะสม หากเจรจาไม่ไดผ้ล ให้เจรจากบัผูย่ื้นข้อเสนอดา้นเทคนคิที่ดีที่สุดรายถดัไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะส่ังให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) ก็ได ้

ข้อ  ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผูไ้ดรั้บการคัดเลือกโดยวิธคัีดเลือก โดยอนุโลม 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ  ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ดาํเนนิการดงัต่อไปนี ้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ 

กําหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี ้
(ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 

หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถกูยกเลิกไป (ถา้มี) ให้มาย่ืนเสนอราคา ท้ังนี้ หากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง 
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีประมาณได ้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ให้ตอ่รองราคาลงเท่าที่จะทาํได ้

(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ค) (ง) ให้เชญิผูป้ระกอบการท่ีมีอาชพีขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา หากเหน็วา่ราคาท่ีเสนอนัน้ยังสูงกวา่ราคาในท้องถิ่น หรือราคา 
ท่ีประมาณได ้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ใหต้ ่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได ้

(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม ตาม
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และ
ราคาท่ีต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขท่ีดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย ตาม
สัญญาเดิม (ถา้มี) เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุต่อหนว่ยงานของรัฐ 

(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ฉ) ใหด้ําเนนิการโดยวธิเีจรจาตกลงราคา 
(จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 

โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการ 
เหน็สมควร ให้ตอ่รองราคาลงเท่าที่จะทาํได ้

(๒) จัดทาํรายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํความในข้อ ๕๕ (๔) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 



หน้า ๒๖ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับ 
ผูป้ระกอบการท่ีมีอาชีพขายหรอืรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วใหห้ัวหน้าเจ้าหน้าทีซ่ื้อหรือจ้างไดภ้ายในวงเงิน 
ท่ีไดรั้บความเหน็ชอบจากหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถอืว่ารายงานดังกล่าวเปน็หลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง 
กําหนดก็ได ้

ข้อ  ๘๑ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ข้อ  ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างท่ีมีรูปแบบ 

และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
รวมท้ังการบํารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนทีจ่ะเริ่มต้นดําเนนิโครงการ 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนนิการได้ ๓ รูปแบบ ดงันี ้
(๑)  จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design  &  Build  Project)  คือ โครงการท่ีมีวงเงินลงทุน 

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง รวมท้ังสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็น 
โครงการใหม่ทีไ่ม่เคยมีการดาํเนนิการมาก่อนในประเทศ ดงันั้น จงึมีความจําเป็นตอ้งใช้ผูร้ับเหมาดาํเนนิ 
โครงการท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดาํเนนิโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จา้งก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผูร้ับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการชําระเงินค่าดาํเนินโครงการ ซึ่งผูร้ับจ้างอาจต้องมีหน้าท่ี 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือดําเนินโครงการด้วย รวมท้ังผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ไดป้ระกอบการพิจารณาโครงการ (Reference Based Price) 

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเตม็รูปแบบ) 
คือ โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการท้ัง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน 
(Design & Build) รวมท้ังทําหนา้ท่ีจัดหาเงินทุนดาํเนินโครงการ ซึ่งผูว้่าจ้างจะชําระเงินค่าดาํเนนิโครงการ 
เม่ือแลว้เสร็จ 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชกีลางกําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ  ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือก 

ให้หนว่ยงานของรัฐดาํเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชนข์องหน่วยงานของรัฐ และวตัถุประสงค์ของการ 
ใช้งานเป็นสําคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดงันี ้

(๑) การซื้อหรือจ้างท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพด ี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หนว่ยงานของรัฐ 
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ท่ีเสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก 

(๒) การซื้อหรือจ้างท่ีมีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเป็นตอ้งคัดเลือกพัสด ุ
มีคุณภาพดตีามความตอ้งการใช้งานของหนว่ยงานของรัฐนัน้ และเป็นประโยชน์ต่อหนว่ยงานของรฐัมากท่ีสุด 
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง 
ในการพิจารณาคัดเลอืกผู้ย่ืนข้อเสนอทีมี่คุณภาพและคุณสมบัตถิกูต้อง ครบถ้วน ซึ่งไดค้ะแนนรวมสงูสุด 
เป็นผูช้นะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผูไ้ดรั้บการคัดเลือก แตห่ากหนว่ยงานของรัฐไม่อาจเลือกใชเ้กณฑ์อื่น 
ประกอบและจาํเป็นตอ้งใช้เกณฑ์เดยีวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสด ุ
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ 
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัต ิ
ถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไดค้ะแนนข้อเสนอดา้นเทคนิคหรือข้อเสนออื่น 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํตามทีห่นว่ยงานของรัฐกําหนด แลว้ใหด้ําเนนิการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อเสนอเพิม่เตมิตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได ้
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

ข้อ  ๘๔ การส่ังซื้อหรือส่ังจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปคร้ังหนึ่ง ให้เป็นอํานาจ 
ของผูด้ํารงตาํแหนง่และภายในวงเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูมี้อํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ  ๘๕ การส่ังซื้อหรือส่ังจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงนิ ดงัตอ่ไปนี้ 
(๑) หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูมี้อํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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ข้อ  ๘๖ การส่ังซื้อหรือส่ังจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 
และภายในวงเงนิ ดงัตอ่ไปนี้ 

(๑) หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูมี้อํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ  ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  และข้อ  ๘๖  ให้เป็นไปตาม 

บัญชีแนบทา้ยระเบยีบนี ้
ข้อ  ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผูมี้อํานาจและวงเงินในการสัง่ซื้อหรือสั่งจ้าง 

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดนิทราบดว้ย 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ  ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได ้

เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําไดเ้ฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่น 
ท่ีผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ ให้จ่ายไดต้ามท่ีตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหวา่งประเทศ หรือตามเง่ือนไข 
ท่ีผู้ขายกําหนด แลว้แตก่รณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูป 
ท่ีมีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับ 
เป็นสมาชิกเพ่ือการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง 
นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของราคาซือ้หรือราคาจ้าง 
แต่ท้ังนี ้จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุท่ีจะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนงัสือเชิญชวน แล้วแต่กรณดี้วย 

ข้อ  ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีท่ีวงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสัง่ซื้อพัสดุ ให้กระทําไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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ข้อ  ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุลว่งหนา้ตามขอ้ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่สัญญาจะต้องนํา 

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนงัสือคํ้าประกันอเิล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินท่ีรับล่วงหน้าไปนั้น และให้หนว่ยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดงักล่าวให้แก่คู่สญัญา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐไดห้ักเงินท่ีได้จ่ายลว่งหนา้จากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแตล่ะงวดครบถ้วนแลว้ ทัง้นี ้
ให้กําหนดเปน็เง่ือนไขไว้ในสัญญาดว้ย 

ส่วนที ่ ๓ 
การเช่า 

 

 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว ้ใน
หมวดนี้ ใหห้ัวหนา้หนว่ยงานของรัฐพิจารณาดาํเนนิการไดต้ามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับ 
การเชา่สังหารมิทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําไดเ้ฉพาะกรณีการเช่าซึง่มีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละห้าสบิของค่าเช่าท้ังสญัญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าท้ังสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ  ๙๓ การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ใหก้ระทําไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เช่าทีด่นิเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นท่ีทําการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐ หรือมีแตไ่ม่เพียงพอ 

และถ้าสถานท่ีเช่านัน้กวา้งขวางพอ จะใชเ้ป็นที่พักของผู้ซึง่มีสทิธิเบิกค่าเชา่บ้านตามระเบียบของทางราชการ 
หรือของหนว่ยงานของรัฐดว้ยก็ได ้

(๓) เช่าสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นท่ีพักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพักตามระเบียบของทางราชการ 
หรือของหนว่ยงานของรัฐในกรณีที่ตอ้งการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เชา่สถานท่ีเพ่ือใชเ้ป็นทีเ่ก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณทีี่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเชา่ใหด้าํเนนิการเจรจาตกลงราคากบัผูใ้ห้เชา่โดยตรง 
ข้อ  ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าท่ีทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหวัหน้าเจ้าหนา้ท่ี ตามรายการ ดงัต่อไปนี ้
(๑) เหตุผลและความจาํเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเชา่ท่ีผู้ใหเ้ช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเช่า เช่น สภาพของสถานท่ีบริเวณท่ีต้องการใช ้

พร้อมทัง้ภาพถา่ย (ถา้มี) และราคาคา่เชา่คร้ังหลังสุด เป็นต้น 
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(๔) อตัราคา่เช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับท่ีจะเช่า (ถา้มี) 
ข้อ  ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมท้ังค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามท่ี 

จะกําหนดไว้ในสญัญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดงันี ้
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอตัราท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

หรือเมืองพัทยา แลว้แตก่รณี กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนัน้กําหนด 

ส่วนที ่ ๔ การ
แลกเปลี่ยน 

 

 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลีย่นพัสดจุะกระทํามิได ้ เว้นแตใ่นกรณีที่หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเห็นว่า มี
ความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ 
แลกเปลี่ยนวัสดกัุบวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดงันี ้

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนดิเดยีวกัน ให้แลกเปล่ียนได ้ เวน้แต ่
การแลกเปลีย่นครุภัณฑ์บางอย่างซึง่สํานักงบประมาณหรือหนว่ยงานของรฐัท่ีมีหน้าท่ีควบคุมพัสดุนั้นกําหนด 
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน 

(๒) การแลกเปลีย่นครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือตา่งชนิดกัน ให้ขอทําความตกลงกับ 
สํานกังบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนัน้ก่อนทกุกรณี 

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดกัุบวัสดุทีไ่ม่ต้องจา่ยเงินเพ่ิม ใหแ้ลกเปลี่ยนได ้
ข้อ  ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลีย่นพัสด ุให้เจ้าหน้าที่รายงานตอ่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ผ่านหวัหน้าเจ้าหนา้ท่ีเพ่ือพิจารณาสัง่การ โดยใหร้ายงานตามรายการ ดงัต่อไปนี ้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้งแลกเปลีย่น 
(๒) รายละเอียดของพัสดุทีจ่ะนาํไปแลกเปลีย่น 
(๓) ราคาท่ีซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปล่ียน  และราคาท่ีจะแลกเปล่ียนได ้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลีย่น และใหร้ะบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕)  ข้อเสนออืน่ ๆ (ถ้ามี) 
ในกรณีทีจ่ะแลกเปล่ยีนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลีย่นพร้อมท้ังเหตุผล โดยเสนอให้นํา 

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปล่ียนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใชว้ิธเีฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได ้
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ข้อ ๙๘ การแลกเปล่ียนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณี โดย
อนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าทีด่งันี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุทีต่้องการแลกเปลีย่นตามสภาพปัจจบัุนของพสัดุนัน้ 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรั้บจากการแลกเปลีย่นว่าเป็นของใหม่ทียั่งไม่เคยใช้งานมาก่อน 

เว้นแต่พัสดเุก่าท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปลีย่นนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐตอ้งเสียประโยชน ์
หรือเพื่อประโยชน์แก่หนว่ยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปล่ียนกัน โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (๑) 
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลีย่น ซึ่งถอืตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด 
โดยทัว่ไป 

(๔) ต่อรองกับผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรแลกเปลีย่น 
(๕) เสนอความเหน็ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสัง่การ 
(๖) ตรวจรับพัสดโุดยปฏิบัตติามขอ้ ๑๗๕ โดยอนุโลม 
ข้อ  ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ในดุลพินิจ 

ของหวัหนา้หนว่ยงานของรัฐนัน้ ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ทีไ่ดรั้บจากการแลกเปลีย่นเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหนว่ยงานของรัฐนั้นแลว้ 

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีควบคุมพัสดุนัน้ และสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
แล้วแตก่รณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนัทีไ่ดรั้บครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดาํเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย 

หมวด ๓ งาน
จ้างที่ปรึกษา 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 
 

ขอ้ ๑๐๑ การจ้างท่ีปรึกษา เป็นงานให้บริการเพ่ือเป็นผูใ้ห้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หนว่ยงานของรัฐ 
โดยท่ีปรึกษาตอ้งเป็นท่ีปรึกษาท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแตจ่ะมี 
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีท่ีปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานท่ีจ้างนั้น 
หรือเป็นงานจ้างท่ีปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในตา่งประเทศ 
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ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างท่ีปรึกษาตา่งประเทศไวใ้นรายงานขอจ้าง โดยการจ้างท่ีปรึกษาตา่งประเทศ 
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี ้ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ให้แก่บุคลากรไทย เวนแตส่าขาบริการหรืองานจา้งท่ีไม่อาจมีบุคลากรไทยได ้

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างท่ีปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น 
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพ่ือขอความเหน็ชอบ และเม่ือไดรั้บความเหน็ชอบแล้วใหห้นว่ยงานของรัฐดาํเนนิการตามวธิีการท่ีกําหนดตอ่ไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และรายละเอียดการดาํเนนิการจ้างท่ีปรึกษา เพ่ือใหห้นว่ยงานของรัฐปฏิบัติก็ได ้

ส่วนที ่ ๒ กระบวนการ
จ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทาํร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างท่ีปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 

หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามทีห่ัวหนา้หนว่ยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
ขอ้ ๑๐๔ ในการจ้างท่ีปรึกษาให้เจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานขอจ้างท่ีปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรฐัเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหนา้เจ้าหนา้ท่ี ตามรายการดงัต่อไปนี ้
(๑)  เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างท่ีปรึกษา 
(๒)  ขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 
(๓)  คุณสมบัติของท่ีปรกษาที่จะจ้าง 
(๔)  ราคากลางงานจ้างท่ีปรึกษา 
(๕)  วงเงินที่จะจ้างท่ีปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ 

วงเงินทีป่ระมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖)  กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างท่ีปรึกษา 
(๗)  วธิีจ้างท่ีปรึกษา และเหตุผลทีต่้องจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธนีั้น 
(๘)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
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(๙)  ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ท่ีจําเป็นในการจ้าง ท่ี
ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างท่ีปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี 
ดาํเนนิการจ้างตามวิธกีารจ้างนัน้ตอ่ไปได ้

 

คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแตก่รณี คือ 

(๑) คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวธิ ีคัดเลอืก 
(๓) คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแตล่ะคณะ รายงานผลการพิจารณาตอ่หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐ 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐพิจารณา 
ขยายเวลาไดต้ามความจําเป็น 

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๕ แตล่ะคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแตง่ตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงาน 
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คํานึงถึง 
ลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ และในกรณีการจ้างท่ีปรึกษา 
ท่ีดําเนินการด้วยเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

ในกรณีจาํเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหนว่ยงานของรัฐจะแตง่ตัง้บุคคลอืน่ร่วมเปน็กรรมการดว้ยก็ได ้
แต่จาํนวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอืน่นัน้จะต้องไม่มากกวา่จํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เขา้ร่วมเปน็กรรมการดว้ย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีสว่นไดเ้สียในเร่ือง 
ซึ่งท่ีประชมุพิจารณา ใหน้ําความตามข้อ ๒๗ มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๘ การจ้างท่ีปรึกษา กระทําได ้ ๓ วธิี ดงันี ้
(๑)  วิธปีระกาศเชิญชวนทัว่ไป 
(๒)  วธิคัีดเลือก 
(๓)  วธิเีฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
ข้อ ๑๐๙ ใหเ้จ้าหนา้ท่ีจัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวธิีประกาศเชิญชวนท่ัวไปพร้อมประกาศ 

เชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได ้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สาํนกังานอยัการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง 
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษา 
โดยกําหนดเปน็วนั เวลา ทําการ เพียงวนัเดยีว 

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเหน็ชอบรายงานขอจ้างท่ีปรึกษา ตามขอ้ ๑๐๔ แล้ว 
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ทีป่รึกษาเตรียมการจัดทาํเอกสารเพ่ือย่ืนข้อเสนอดว้ย 

การให้เอกสารจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือให้ที่ปรึกษา 
ท่ีประสงค์จะเขา้ย่ืนขอ้เสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างท่ีปรึกษาตั้งแตว่ันเร่ิมตน้จนถึงวนัสุดท้ายของการเผยแพร่ 
ประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ใหก้รมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษาให้สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
ผ่านทางระบบอเิล็กทรอนกิส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถงึกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชญิชวนท่ัวไป 
ห้ามมิใหร่้นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองขอ้เสนอ ท่ีปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะตอ้งผนกึซองจ่าหน้าถึง 
ประธานคณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น และส่งถึงหนว่ยงาน 
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงตอ่หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานท่ีย่ืนว่าเอกสาร 
ดงักล่าวถกูต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีปรึกษามาย่ืนซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ทีป่รึกษา และให้ส่งมอบซองขอ้เสนอท้ังหมดและเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ท่ีไดรั้บไว ้
ตอ่คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น เพ่ือดําเนนิการต่อไป 
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กําหนด 
การย่ืนซองผ่านระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง 

 

 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ท่ีปรึกษาโดยวธิีประกาศเชญิชวนทั่วไป ดาํเนนิการดงันี้ 

(๑)  เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของท่ีปรึกษาทุกราย แล้วให ้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒)  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของท่ีปรึกษา 
แล้วคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และย่ืนเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัต ิ
และขอ้เสนอเป็นไปตามเงื่อนไขทีห่นว่ยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างท่ีปรึกษา 

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษารายใดก็ได ้ แต่จะให้ 
ท่ีปรึกษารายใดเปลีย่นแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแ้ล้วมิได ้และหากคณะกรรมการเหน็วา่ ท่ีปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหนว่ยงานของรัฐไดกํ้าหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษา 
ให้คณะกรรมการตดัรายชือ่ของทีป่รึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ทีป่รึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขทีห่นว่ยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษา ในส่วนท่ีมิใชส่าระสําคัญ 
และความแตกตา่งนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ท่ีปรึกษารายอืน่หรือเป็นการผิดพลาด 
เล็กน้อยให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ทีป่รกษารายนัน้และพิจารณาในข้ันตอนตอ่ไป 

(๓)  เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายท่ีถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาเลือกราย 
ท่ีเสนอราคาต่าํสุด และจดัลําดบัไวไ้ม่เกิน ๓ ราย 

กรณีทีป่รึกษารายท่ีคัดเลือกไว้ซึง่เสนอราคาตํ่าสุด ไม่เข้าทําสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัหนว่ยงานของรัฐ 
ในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารจ้างท่ีปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสดุรายถัดไป 

กรณีทีมี่ทีป่รึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกท่ีปรึกษาดงักล่าวมาเสนอราคาใหม่ 
ด้วยวิธกีารย่ืนซองข้อเสนอดา้นราคา และพจิารณาเลือกรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด 

(๔)  จดัทํารายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี ้
(ก) รายละเอยีดงานจ้างท่ีปรึกษา 
(ข) รายชื่อทีป่รึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของทีป่รึกษาทุกราย 
(ค) รายชื่อทีป่รึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของท่ีปรึกษาทุกราย 

พร้อมเหตุผลสนับสนนุในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดาํเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปได้พิจารณา 

ตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไปคร้ังนั้น แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่มีเหตผุลสมควร 
ท่ีจะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ท่ีปรึกษารายนั้น 

ในกรณีท่ีไม่มีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหวัหนา้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น แตห่ากหัวหนา้หนว่ยงาน 
ของรฐัพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดาํเนินการจ้างด้วยวิธปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปใหม่อาจไม่ไดผ้ลด ี จะสั่งให ้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ 
วรรคหน่ึง (๓) (ก) แล้วแตก่รณีก็ได ้ เว้นแตห่น่วยงานของรัฐจะดาํเนินการโดยวิธคัีดเลือกหรือวิธเีฉพาะเจาะจง 
ดว้ยเหตุอืน่ ใหเ้ร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจดัทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปที่ปรากฏว่าราคาของท่ีปรึกษาที่ไดรั้บ 
การคัดเลือกยังสูงกวา่วงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ใหค้ณะกรรมการดาํเนนิการดงันี ้

(๑)  ใหแ้จ้งท่ีปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรจ้างนัน้ เพ่ือตอ่รองราคาให้ต่ําสุดเท่าท่ีจะทําได ้
หากท่ีปรึกษารายนัน้ยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วน 
ท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วน 
ท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอจา้งจากท่ีปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒)  ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งท่ีปรึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย 
เพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด 
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายน้ันยืนราคาตามที่เสนอ 
ไว้เดิม หากท่ีปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะจ้าง 
หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจา้งจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓)  ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดาํเนินการประกาศเชญิชวนท่ัวไปใหม่อาจไม่ไดผ้ลด ีจะสัง่ใหด้ําเนนิการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธ ี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได ้
เวน้แตห่นว่ยงานของรัฐจะดาํเนินการโดยวธิคัีดเลือกหรือวธิีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่ 
โดยการจดัทาํรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากท่ีไดด้ําเนนิการตามขอ้ ๑๑๔ ขอ้ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ แล้วแตก่รณี 
เสร็จส้ินแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเหน็พร้อมดว้ยเอกสารท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหนา้ท่ี 
เพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๑๑๗ 
และผูมี้อํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หวัหนา้เจ้าหน้าท่ีประกาศผลผูช้นะงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศ 
เชิญชวนท่ัวไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
และแจ้งให้ทีป่รึกษาท่ีเขา้ย่ืนขอ้เสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ 
ท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด 

 

วิธีคัดเลอืก 

ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างท่ีปรึกษาตามขอ้ ๑๐๔ แลว้ 
ให้เจ้าหน้าท่ีขอรายชื่อท่ีปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
แลว้มอบใหค้ณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีคัดเลือก เพ่ือดาํเนนิการตอ่ไป 

ข้อ ๑๒๐ ใหค้ณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างทีป่รึกษาโดยวิธคัีดเลือก ดาํเนนการดงันี ้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัตติามท่ีกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอตอ่หน่วยงาน 

ของรฐัไม่น้อยกวา่ ๓ ราย เว้นแตใ่นงานน้ันมีที่ปรึกษาทีมี่คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดน้อยกว่า ๓ ราย 
ให้เขา้ย่ืนขอ้เสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ทีเ่ขา้ย่ืนขอ้เสนอ พร้อมจัดทําบัญช ี
รายชื่อทีป่รึกษาท่ีคณะกรรมการมีหนงัสือเชญิชวนไปดว้ย 

(๒)  การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ใหด้ําเนนิการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม 
(๓)  เม่ือถงึกําหนดวัน เวลาการรับซองขอ้เสนอ ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ท่ีคณะกรรมการไดมี้หนังสอืเชิญชวนเทา่นั้น พร้อมจัดทาํบัญชรีายชื่อทีป่รึกษาท่ีมาย่ืนข้อเสนอ 
เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเตมิจากท่ีปรึกษา 
(๔)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของท่ีปรกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่กํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕)  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของท่ีปรึกษา 

แล้วคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และย่ืนเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัต ิ
และขอ้เสนอเป็นไปตามเงื่อนไขทีห่นว่ยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชญิชวน 

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษารายใดก็ได ้ แต่จะให้ 
ท่ีปรึกษารายใดเปลีย่นแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แลว้มิได ้และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด 
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการ 
ตดัรายชื่อของทีป่รึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนัน้ 

ในกรณีที่ทีป่รึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจาก 
เง่ือนไขท่ีหนว่ยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญชวนในส่วนท่ีมิใชส่าระสําคัญ และความแตกต่างนัน้ 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ท่ีปรึกษารายอืน่หรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย ให้พจิารณา 
ผ่อนปรนการตัดสทิธิ์ทีป่รึกษารายนัน้และพิจารณาในข้ันตอนตอ่ไป 

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของท่ีปรึกษารายท่ีถูกต้องตาม (๕) และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(ก) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหนว่ยงานของรัฐหรืองานทีซ่ับซ้อน 
ให้คัดเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(ข)  กรณีงานจ้างที่ปรึกษาทีมี่ความซับซ้อนมาก ใหคั้ดเลือกรายท่ีไดค้ะแนนดา้นคุณภาพ 
มากที่สุด 

 

 

ในกรณีท่ีปรึกษารายท่ีคัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาท่ีกําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาท่ีปรึกษาท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก) 
หรือ (ข) แลว้แตก่รณี 

(๗)  ในกรณีที่มีทีป่รึกษาไดค้ะแนนเท่ากันหลายราย ให้ดาํเนนิการ ดงันี ้
(ก)  กรณีตาม (๖) (ก) ใหพิ้จารณาผู้ทีไ่ดรั้บคะแนนดา้นคุณภาพมากที่สดุ 
(ข)  กรณีตาม (๖) (ข) ใหพิ้จารณาผู้ทีเ่สนอราคาต่ําสดุ 

(๘)  จัดทาํรายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนนิงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวธิีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้ว 

ปรากฏว่า มีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาตอ่รองกับท่ีปรึกษารายนั้น 

ในกรณีท่ีไม่มีท่ีปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหวัหนา้เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น แตห่ากหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ดําเนินการจ้างโดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได ้ เวน้แตห่นว่ยงานของรัฐจะดาํเนินการโดยวิธ ี
เฉพาะเจาะจงดว้ยเหตอุ ื่น ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทาํรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีทีป่รากฏว่า ราคาของท่ีปรึกษาท่ีเป็นผูช้นะหรือไดรั้บการคัดเลือกยังสูงกว่า 
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ใหค้ณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวธิีคัดเลือกดําเนินการ ดังนี ้
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(๑) ต่อรองราคากับท่ีปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น ให้ต่ําสุดเท่าท่ีจะทําได ้
หากท่ีปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สงูกว่าวงเงินท่ีจะจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงนิท่ีจะจ้าง ถา้เหน็วา่ราคาดงักล่าวเปน็ราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากท่ีปรึกษารายนั้น 

(๒)  หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ 
ดาํเนนิการจ้างโดยวธิีคัดเลือกใหม่อาจไม่ไดผ้ลด ี จะสัง่ให้ดาํเนนิการจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ 
วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได ้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้
เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจดัทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวธิคัีดเลือก โดยอนโุลม 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ขอ้ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างท่ีปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว 

ให้คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ดาํเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด 

รายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
(๒)  พิจารณาข้อเสนอของท่ีปรึกษาและเจรจาต่อรองกับท่ีปรึกษารายนั้นโดยตรง เพ่ือให้ได ้

ข้อเสนอท่ีเหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓)  จัดทาํรายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน 

จ้างท่ีปรึกษาโดยวิธเีฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีคัดเลือก 

นอกจากให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบดว้ย (๑) ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษา (๒) 
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จํานวนบุคลากรท่ีร่วมงาน (๔) ประเภทของท่ีปรึกษาที่รัฐ 
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก ตามความในมาตรา ๗๖ 
วรรคหน่ึง ดงัตอ่ไปนี ้
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(๑) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินงานประจํา งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก 
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน ให้หนว่ยงานของรัฐคัดเลือกผูย่ื้นข้อเสนอท่ีผา่นเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และใหคั้ดเลือกจากรายท่ีเสนอราคาต่าํสุด 

(๒) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน 
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ท่ีได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและดา้นราคามากที่สดุ 

(๓) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ ท่ี
ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและใหคั้ดเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากที่สดุ 

 

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างท่ีปรึกษาคร้ังหนึ่ง ให้เป็นอาํนาจของผู้ดํารงตาํแหน่งและภายในวงเงิน 

ดงัต่อไปนี ้
(๑)  หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  ผูมี้อํานาจเหนือขึน้ไปหน่งชัน้ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผูมี้อํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบทา้ยระเบยีบนี ้
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการส่ังจ้างท่ีปรึกษา 

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอ 
ความเหน็ชอบ และเม่ือไดรั้บความเหน็ชอบแลว้ใหร้ายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดนิทราบดว้ย 

ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างท่ีปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง 

องค์ประกอบตา่ง ๆ  เชน่ ลักษณะของงานท่ีจะจ้าง อตัราค่าจ้างของงานในลักษณะเดยีวกันท่ีหนว่ยงาน 
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months) เท่าท่ีจําเป็น ดชันค่ีาครองชีพ เป็นต้น 
แต่ทัง้นี้จะตอ้งไม่เกินกวา่อตัราคา่จ้างท่ีปรึกษาตามท่ีผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด (ถา้มี) ดว้ย 

ค่าจ้างลว่งหน้า 
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า 

ของค่าจ้างตามสัญญา และท่ีปรึกษาท่ีเป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินท่ีได้รับล่วงหนา้ไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดงักล่าวให้แก่คู่สญัญาเมื่อหนว่ยงานของรัฐไดห้ักเงินท่ีได้จ่ายล่วงหนา้จากเงินค่าจ้างท่ีจ่าย 
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ท้ังนี ้ ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน 
หรือหนงัสือเชิญชวน และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง 
ตามสญัญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าท่ีรับไปก็ได ้
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หมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี 
หนว่ยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแตไ่ม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง 
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ท่ีมีหนว่ยงาน 
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนกได ้

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดท่ีประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง 
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเหน็ชอบ และเม่ือไดร้ับ 
ความเหน็ชอบแลว้ให้หน่วยงานของรัฐดาํเนนิการตามวธิีการท่ีกําหนดต่อไป 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และรายละเอยีดการดาํเนนิการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัตก็ิได ้

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีเป็นคู่สญัญากับหนว่ยงานของรัฐ 
ต้องไม่มีส่วนไดเ้สียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดงัตอ่ไปน้ ี

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ใหบ้ริการจะตอ้งไม่เป็นผูรั้บจ้างงานก่อสร้างในงานท่ีตนเอง 
เป็นคู่สญัญากับหนว่ยงานของรัฐนั้น 

(๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็น ผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญา 
ของหนว่ยงานของรัฐในงานท่ีตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี 
สัญชาติไทยและเปน็ผู้ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง 
ตามท่ีกําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แลว้แตก่รณี 

ผูใ้ห้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน จะต้อง 
เป็นคนไทย และเป็นนิตบุิคคลท่ีมีผู้ถือหุน้เป็นคนไทยเกนิร้อยละหา้สิบของทนุการจดัตัง้นติบุิคคลนัน้ 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผูใ้ห้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอตัราท่ีผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผูใ้ห้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนาํแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างท่ีได้ทาํ 
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้วา่จ้างก่อน 

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดาํเนินการตามสัญญาจ้าง ผูว้่าจ้างอาจขอให้ผูใ้ห้บริการจ้างออกแบบงาน 
ก่อสร้างเปล่ียนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในส่วนท่ีไม่กระทบต่อโครงสร้างท่ีสําคัญ 
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างท่ีผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสญัญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จา่ยเพ่ิมอกี 

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะตอ้งจัดผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ 
งานก่อสร้างใหเ้หมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนัน้ ๆ  

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทน 
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง 
ผูใ้ห้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะตอ้งเสนอชือ่ผูค้วบคมุงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว 
จะต้องได้รับความยินยอมจากผูว้า่จ้าง 

ส่วนที ่ ๒ กระบวนการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

การจัดทาํร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ขอ้ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต 
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมท้ังกําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามทีห่ัวหนา้หนว่ยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
ตามรายการดงัต่อไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบตัิของผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔)  วงเงนิค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕)  ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗)  วธิีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลทีต่้องจ้างโดยวิธนีั้น 
(๘)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙)  ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ท่ีจําเป็นในงานจ้าง 

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
เม่ือหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ําเนินการจ้าง 

ตามวิธกีารจ้างนั้นต่อไปได ้

คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 
ดงันี ้

(๑)  คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(๒) คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธคัีดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปีระกวดแบบ 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดาํเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแตล่ะคณะ รายงานผลการ 

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้ามีเหตุท่ีทําให้การรายงานล่าช้า 
ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาไดต้ามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑ 
แตล่ะคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ  ๑ คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒ คน  ซึ่งแตง่ตัง้จาก 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน 
ของหนว่ยงานของรัฐท่ีเรียกชือ่อย่างอืน่ โดยใหคํ้านึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ทีไ่ดรั้บ 
แตง่ตั้งเป็นสําคัญ 

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นบุคคลภายนอก 
ในงานท่ีจ้างนัน้ร่วมเปน็กรรมการด้วยก็ได ้

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีสว่นไดเ้สียในเร่ือง 
ซึ่งท่ีประชมุพิจารณา ใหน้ําความตามข้อ ๒๗ มาใชบั้งคบโดยอนุโลม 

วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทําได ้ ๔ วิธ ี ดงันี ้
(๑)  วธิปีระกาศเชญิชวนทั่วไป 
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(๒)  วิธคัีดเลือก 

(๓)  วธิีเฉพาะเจาะจง 
(๔)  วธิีประกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ข้อ ๑๔๕ ใหน้ําความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับ 
กับการดาํเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธปีระกาศเชิญชวนท่ัวไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๖ เมื่อถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธปีระกาศเชญิชวนทั่วไป ดาํเนนิการดงันี ้

(๑)  เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให ้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒)  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และย่ืนเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัต ิ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง 

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเตมิจากผู้ให้บริการรายใดก็ได ้ แตจ่ะให ้
ผูใ้ห้บริการรายใดเปลีย่นแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได ้และหากคณะกรรมการเหน็วา่ผูใ้ห้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ใหค้ณะกรรมการตดัรายชื่อของผู้ใหบ้ริการรายนัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด 
แตกตา่งไปจากเงื่อนไขท่ีหนว่ยงานของรัฐกําหนดไวใ้นประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ และความแตกตา่งนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ 
ตอ่ผู้ให้บริการรายอืน่หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผูใ้ห้บริการรายนั้น 
และพจิารณาในข้ันตอนต่อไป 

(๓)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายท่ีถูกต้องตาม (๒) ซึ่งมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหนว่ยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายท่ีไดค้ะแนนคุณภาพมากที่สดุ 
และจดัลําดบไวไ้ม่เกิน ๓ ราย 

ในกรณีท่ีผู้ให้บริการรายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือขอ้ตกลงกับหนว่ยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผูท้ีไ่ด้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดบัถดัไป 
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(๔)  จัดทาํรายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดาํเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ 

เชญิชวนท่ัวไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏวา่มีผูใ้ห้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผูใ้ห้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหวัหนา้หนว่ยงานของรัฐผ่านหัวหนา้เจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไปคร้ังนั้น แตถ่้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่ามีเหตผุลสมควร 
ท่ีจะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผูใ้ห้บริการรายนั้น 

ในกรณีทีไ่ม่มีผูใ้ห้บริการเขา้ย่ืนขอ้เสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ไดรั้บการคัดเลือก ให้เสนอหัวหนา้ 
หน่วยงานของรัฐผ่านหวัหนา้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น แตห่ากหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาํเนนิการประกาศเชญิชวนท่ัวไปใหม่อาจไม่ไดผ้ลด ีจะสัง่ใหด้ําเนนิการ 
จ้างโดยวิธคัีดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแตก่รณีก็ได ้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทาํรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป โดยอนโุลม 
วิธีคัดเลอืก 

ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวธิคัีดเลอืก ดาํเนนิการ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ 
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด 
น้อยกว่า ๓ รายให้เข้าย่ืนขอ้เสนอ โดยให้คํานึงถงึการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอ 
และให้จดัทาํบัญชรีายชื่อผู้ให้บริการทีค่ณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒)  การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ใหด้ําเนนิการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม 
(๓)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองขอ้เสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย 

ท่ีคณะกรรมการมีหนงัสือเชญิชวนเทา่นัน้ พร้อมจัดทาํบัญชีรายชื่อผูใ้หบ้ริการท่ีมาย่ืนข้อเสนอ 
เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเตมิจากผูใ้ห้บริการ 
(๔)  เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผูใ้หบ้ริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่กํากับไวใ้นเอกสารประกอบการยืน่ขอ้เสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และย่ืนเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัต ิ
และขอ้เสนอเป็นไปตามเงื่อนไขทีห่นว่ยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชญิชวน 

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได ้
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได ้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 
ให้คณะกรรมการตดัรายชือ่ของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ และความ 
แตกตา่งนัน้ไม่มีผลทําให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบตอ่ผูใ้ห้บริการรายอืน่หรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย 
ให้พจิารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ใหบ้ริการรายนัน้และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป 

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายท่ีถูกต้องตาม (๕) ซึ่งมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหนว่ยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายท่ีไดค้ะแนนคุณภาพมากที่สดุ 
และจดัลําดับ 

ในกรณีท่ีผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งไดค้ะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีกําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการท่ีได้คะแนน 
คุณภาพมากที่สดุลาํดบัถัดไป 

(๗)  จดัทาํรายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดาํเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธคัีดเลือก 

ได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผูใ้ห้บริการเขา้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดยีวหรือมีผูใ้ห้บริการ 
เขา้ย่ืนขอ้เสนอหลายรายแต่ผ่านการคดัเลือกเพียงรายเดยีว ให้เสนอหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐผ่านหวัหนา้เจ้าหนา้ท่ี 
เพือ่ยกเลิกการคัดเลือกครัง้นั้น แตถ่้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่ามีเหตผุลสมควรท่ีจะดาํเนินการ 
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลอืก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผูใ้หบ้ริการรายนั้น 

ในกรณีทีไ่ม่มีผูใ้ห้บริการเขา้ย่ืนขอ้เสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ไดรั้บการคัดเลือก ให้เสนอหัวหนา้ 
หน่วยงานของรัฐผ่านหวัหนา้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น แตห่ากหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาํเนนิการจ้างโดยวิธคัีดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะสัง่ใหด้ําเนนิการจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได ้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ดว้ยเหตุอืน่ ใหเ้ร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจดัทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐ 
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ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธิีคัดเลือก โดยอนโุลม 

 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบ  

หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง ดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(๑)      จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
และมีคุณสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะทํางานที่วา่จ้างนัน้ใหเ้ขา้ย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพ่ือใหไ้ด้ข้อเสนอท่ีเหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สดุ และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของการจ้างคร้ังนัน้ 

(๓) จดัทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง โดยอนโุลม 

วิธีประกวดแบบ 
ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

พร้อมประกาศเชญิชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 

ตามวรรคหน่ึง ถา้จาํเป็นตอ้งมีข้อความหรือรายการแตกตา่งไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ในแบบและไม่ทาํให้หนว่ยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได ้เว้นแต ่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดงักลา่วไปใหส้าํนักงานอัยการสูงสดุตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามข้อ ๑๔๐ แลว้ ใหด้ําเนินการ ดงันี ้

(๑) ข้ันตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ 
(ก) ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให ้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้ เป็นเวลาติดตอ่กันไม่น้อยกว่า 
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บรกิารเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือย่ืนข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจดัส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ 
อิเล็กทรอนกิส์ 
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การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมท้ังเอกสาร 
ท่ีเก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ให้บริการท่ีประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทาํการวันใดวันหนึง่ก่อนวันย่ืนข้อเสนอ 

การกําหนดวัน เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเพียงวันเดียว 
หลังจากสิน้สุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

ให้นําความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธประกวดแบบ โดยอนโุลม 
(ข) เม่ือถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย 
แล้วคัดเลือกผูใ้ห้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกตอ้ง และเสนอแนวความคดิในการออกแบบ 
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบกอ่สร้างโดยวิธปีระกวดแบบ แล้วให้คัดเลือก 
ผู้ให้บริการท่ีเสนอแนวความคิดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
และจดัลําดับ 

(ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม (ข) 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชนร์ ่วมกัน เพ่ือไปดาํเนนิการขัน้ตอนที ่ ๒ ต่อไป 

(ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร ท่ี
ไดรั้บไว้ทัง้หมดต่อหัวหนา้หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหนา้เจ้าหนา้ท่ีเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

(จ) เม่ือหัวหนา้หนว่ยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบตาม (ง) แล้ว ใหห้ัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
ประกาศผลผู้ให้บริการท่ีได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนท่ี ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ให้บริการท่ีเสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนกิส์ (e - mail) ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขั้นตอนที ่ ๒ การประกวดแบบ 
(ก) ให้ผู้ให้บริการท่ีได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนท่ี ๑ ทุกรายพัฒนา 

แนวความคิดท่ีไดเ้สนอไวแ้ล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขท่ีหนว่ยงานของรัฐกําหนด และจัดส่ง 
แบบงานก่อสร้างดงักล่าวให้หนว่ยงานของรัฐภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พร้อมเสนอรายชือ่ผูใ้ห้บริการ 
ท่ีจะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี) และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม 
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ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด 
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ 
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทาํการ ก่อนถงึกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

การกําหนดวัน เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง 
โดยใหคํ้านึงถงึระยะเวลาในการให้ผู้ใหบ้ริการจดัทาํแบบงานกอ่สร้าง 

(ข) เม่ือถงึกําหนดเวลาการเปิดซองขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการดาํเนนิงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแบบเป็นไปตาม 
วัตถปุระสงค์ของหนว่ยงานของรัฐ แล้วใหคั้ดเลือกผูช้นะการประกวดแบบท่ีไดค้ะแนนคณุภาพมากที่สดุ 
และจดัลําดับ 

ในกรณีท่ีผู้ให้บริการรายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผูท้ีไ่ด้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดบัถดัไป 

(ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใชบั้งคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ 

งานก่อสร้างโดยวธิีประกวดแบบ โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนท่ี ๒ 

ท่ีได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ 
เป็นสําคัญ ท้ังนี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดงักล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน 
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปีระกวดแบบด้วย 

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของ 

ผู้ดํารงตาํแหนง่และภายในวงเงิน ดงัตอ่ไปนี ้
(๑)  หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  ผูมี้อานาจเหนือขึ้นไปหนึง่ชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผูมี้อํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบทา้ยระเบยีบนี ้
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ ๑๕๘ 

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และเม่ือไดรั้บความเหน็ชอบแลว้ใหร้ายงานสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิทราบดว้ย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง 
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หมวด ๕ การทาํสัญญาและ
หลักประกัน 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
สัญญา 

 

 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี ้ เป็นอํานาจของหัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐ 

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ 
วรรคสอง 

 

 

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาใหกํ้าหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานก่อสร้าง 
สาธารณูปโภค ท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ 
ของราคางานจ้างนัน้ แต่อาจจะกําหนดขัน้สูงสุดของการปรับก็ได ้ ท้ังนี ้ ตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบาย 
กําหนด 

ในการทําสัญญาจ้างท่ีปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกดิความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ใหห้นว่ยงานของรัฐผู้จดัทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
เป็นรายวนัในอัตราหรือจํานวนเงนิตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนัน้ การ

กําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี 
ผลกระทบต่อการท่ีคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบ 
ตอ่การจราจร หรือความเสยีหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีการจัดหาส่ิงของท่ีประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบส่ิงของภายในกําหนดตามสัญญา แตยั่งขาด 
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได ้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเตม็ราคาของท้ังชุด 

ในกรณีท่ีการจัดหาส่ิงของคิดราคารวมท้ังค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวนัเท่าใด ใหป้รับเป็นรายวนัในอตัราท่ีกําหนดของราคาทั้งหมด 

ท้ังนี ้ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไวใ้นเอกสารเชญิชวนให้ชดัเจนดว้ย 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีทีห่น่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะตอ้งกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก 
ท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หนว่ยงานของรัฐ 
เช่น งานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานท่ีอยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้พจิารณากําหนดอตัราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคํานึงถงึความสําคัญ 
และลักษณะของงานที่จะกําหนด และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าต้ังแต ่
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดนิและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่ันทําสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือตามวธิีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง 
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสด ุ หรือรายละเอียดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสด ุ
ที่จะทําการแก้ไขนัน้ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีท่ีเป็นการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง 
จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากวิศวกร สถาปนกิและวศิวกรผู้ชาํนาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒ ิ ซึง่รับผิดชอบ 
หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น 
แล้วแตก่รณดี้วย 

เม่ือผูมี้อํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสัง่จ้างแล้วแตก่รณ ีไดอ้นมัุติการแก้ไขสัญญาหรือขอ้ตกลงแล้ว 
ให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ไดแ้ก้ไขนั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
หลกัประกัน 

 

 

หลักประกันการเสนอราคา 
ข้อ ๑๖๖ เพ่ือประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา 

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนกิส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ดว้ยวธิีประกาศเชญิชวนท่ัวไป ท่ีมีวงเงินซื้อ 
หรือจา้งหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดงันี ้

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา 
โดยให้ใชห้ลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

(๑)  เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ชําระต่อเจา้หน้าท่ี หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วันทาํการ 
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กําหนด 
(๒)  หนงัสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

 

 

(๓)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใชต้ามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ดว้ยวธิีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ใหมี้การวางหลักประกัน 
การเสนอราคา โดยใหใ้ช้หลกัประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

(๑)  เงินสด 
(๒)  เชค็หรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเชค็หรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟท์ 

นั้นชาํระต่อเจา้หน้าท่ี หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วนัทาํการ 
(๓) หนงัสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใชต้ามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศท่ีมีหลักฐานด ีและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อกีประเภทหนึ่ง 

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนขอ้เสนอหรือผูเ้สนอราคานาํหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓) 
หรือ  (๔)  ให้ผูย่ื้นข้อเสนอหรือผูเ้สนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF         File 
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา และให้หนว่ยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนขอ้เสนอ 
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ตามวัน 
และเวลาท่ีกําหนด โดยจะตอ้งดาํเนินการวนัใดวนัหนึง่ภายใน ๕ วนัทําการ นับถัดจากวนัเสนอราคา 
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได ้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได ้
แต่จํานวนวนัดงักล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวนัเสนอราคา ท้ังนี้ ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

หลักประกันสัญญา 
ข้อ ๑๖๗ หลกัประกันสญัญาให้ใชห้ลกัประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้
(๑)  เงินสด 
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(๒)  เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ชําระต่อเจา้หน้าท่ี หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วันทาํการ 

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยอาจเป็นหนงัสือคํ้าประกันอิเลก็ทรอนกิส์ตามวิธกีารที่กรมบญัชีกลางกําหนดก็ได ้

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใชต้ามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศท่ีมีหลักฐานด ี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสญัญาได้อกีประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ใหกํ้าหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม 
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต ่
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแตไ่ม่เกินร้อยละสบิก็ได ้

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนัน้ไม่ต้องมี 
การประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิน้เปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอตัราร้อยละห้า 
ของราคาพัสดุท่ีส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา 
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุท่ีส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีท่ีหลักประกันต้องปรับปรุงในทางท่ีเพ่ิมขึ้น 
และคู่สญัญาไม่นําหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจํานวนภายใน ๑๕ วนั ก่อนการส่งมอบพัสดงุวดสุดท้ายของปีนัน้ 
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดงุวดสุดท้ายของปีนั้นท่ีหนว่ยงานของรัฐจะตอ้งจ่ายให้เป็นหลักประกัน 
ในสว่นทีเ่พ่ิมขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง จะตอ้งระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนขอ้เสนอ 
หรือในสญัญาด้วย 

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ 
เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ใหอ้นโุลมรบัได ้

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีทีห่นว่ยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หนว่ยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผูย่ื้นขอ้เสนอ คู่สัญญา หรือผูคํ้้าประกัน 

ตามหลักเกณฑ์ ดงันี ้
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถดัจากวนัที่หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐได้พิจารณาเหน็ชอบรายงานผลคัดเลือกผูช้นะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือผูย่ื้นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแลว้ 

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผูคํ้้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 
๑๕ วัน นบถดัจากวนัทีคู่่สัญญาพ้นจากข้อผกูพันตามสญัญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่องใหคื้นหลักประกันให้แก่คู่สญัญา 
หรือผูคํ้้าประกันตามอตัราส่วนของพัสดซุึ่งหน่วยงานของรัฐไดรั้บมอบไวแ้ลว้ แตท่ั้งนี้จะตอ้งระบุไวเ้ป็น 
เง่ือนไขในเอกสารเชญิชวนและในสญัญาด้วย 

การคืนหลักประกันท่ีเป็นหนงัสือคํ้าประกันของธนาคาร บริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ 
ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน 
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้คํ้าประกันทราบด้วย สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนงัสือคํ้าประกันอเิล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอเิล็กทรอนกิส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น 
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพ่ิมขึ้น คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน 
หลักประกันสญัญาท่ีไดเ้พ่ิมนั้น 

ถ้าหลักประกันสัญญาท่ีคู่สัญญานํามามอบไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง 
หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถงึความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสญัญา ไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าชา้เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด 
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สญัญาต้องหาหลกัประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมใหมี้จาํนวน 
ครบถ้วนตามมูลค่าท่ีกําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 

ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหนา้ตามข้อ ๙๑ วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐ วรรคหน่ึง 
แล้วแต่กรณี เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินท่ีจะจ่ายแต่ละครั้งท่ีจะใช้คืนเงินล่วงหน้าท่ีคู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินท่ีต้องหัก คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแตบ่างส่วนได ้ ท้ังนี้ จะตอ้งระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน 
และในสญัญาดว้ย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด 

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ท่ีหนว่ยงานของรัฐกําหนดของเงนิทีต่้องจ่ายในงวดนัน้เพ่ือเป็นหลักประกัน ในกรณีทีเ่งินประกันผลงาน 
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด คู่สัญญามีสิทธิท่ีจะขอเงินประกัน 
ผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน โดยมีอายุการคํ้าประกันตามท่ีผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได ้

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างท่ีปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐท่ีแบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินท่ีจะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพ่ือเป็น 
การประกันผลงาน หรือจะให้หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นท่ีปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศท่ีมีอายุการคํ้าประกันตามท่ีผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินทีห่กัไวก็้ได ้ ท้ังนี้ ให้กําหนดเปน็เง่ือนไขไว้ในสัญญาดว้ย 

หมวด ๖ 
การบรหารสญัญาและการตรวจรับพัสด ุ

 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหนา้ทีด่ังนี ้
(๑)  ตรวจรับพัสด ุ ณ ทีท่าํการของผูใ้ช้พัสดนุั้น หรือสถานที่ซึง่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสด ุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีทีไ่ม่มีสญัญาหรือข้อตกลง จะตอ้งไดรั้บอนมัุติจาก 

หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐก่อน 
(๒)  ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว ้ สําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง 

หรือตรวจสอบในทางเทคนคิหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น 
มาใหคํ้าปรึกษา หรือส่งพัสดนุั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผู้ชาํนาญการหรือผูท้รงคุณวฒุิน้นั ๆ  
ก็ได ้

ในกรณีจาํเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยท้ังหมดได ้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จส้ิน 

โดยเร็วที่สุด 
(๔)  เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสด ุ

ถกูตอ้งครบถว้นตั้งแตว่ันท่ีผู้ขายหรือผูร้ับจ้างนําพัสดนุั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพร้อมกับทําใบตรวจรับ 
โดยลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผูข้ายหรือผูร้ับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าท่ี ๑ ฉบับ 
เพ่ือดาํเนนิการเบกิจ่ายเงินตามระเบยีบของหนว่ยงานของรัฐและรายงานให้หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐทราบ 
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ในกรณีท่ีเห็นว่าพัสดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหนา้ท่ี เพ่ือทราบและสัง่การ 

(๕) ในกรณีที่ผูข้ายหรือผูรั้บจ้างสง่มอบพัสดุถูกต้องแตไ่ม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน 
แต่ไม่ถูกต้องท้ังหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ท่ีถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือแจ้งให้ผูข้ายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นบัถดัจากวนัตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ ์
หนว่ยงานของรัฐท่ีจะปรับผูข้ายหรือผูรั้บจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดทุี่ประกอบกนัเป็นชุดหรือหนว่ย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผูรั้บจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกต ิ
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ 
นับถดัจากวนัที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสัง่การ ถา้หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐสัง่การให้รับพัสดุนั้นไว ้ จึงดาํเนนิการ 
ตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหนา้ทีด่ังนี ้
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน 
แลว้รายงานหัวหนา้หนว่ยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสัง่การต่อไป 

(๓)  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดหุรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ออกตรวจงานจา้ง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือทีต่กลงให้ทาํงานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาท่ีเหมาะสม 
และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนัน้ไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานดว้ย 

(๔)  นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นว่า 
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย 
หรือไม่เป็นไปตามหลกัวชิาการช่างให้มีอํานาจสัง่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตดัทอนงานจ้างไดต้ามท่ี 
เหน็สมควร และตามหลักวชิาการช่าง เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕)  โดยปกติใหต้รวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วนัทําการ นบัแตว่ันท่ีประธานกรรมการ 
ไดรั้บทราบการส่งมอบงาน และให้ทาํการตรวจรับให้เสร็จสิน้ไปโดยเร็วที่สดุ 
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(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น 
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผูรั้บจ้าง ๑  ฉบับ และเจ้าหนา้ท่ี ๑  ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอยีดและข้อกําหนดในสญัญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหวัหน้าเจ้าหนา้ท่ีเพ่ือทราบหรือสัง่การ แล้วแตก่รณี 

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว ้ ให้เสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาส่ังการ ถา้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว ้
จึงดาํเนนิการตาม (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครัง้ท่ีมีขั้นตอนการดาํเนินการเป็นระยะ ๆ  อนัจําเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง 
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชือ่อย่างอื่น 
ของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีผู้นั้นสังกัดแล้ว 
ในกรณีท่ีลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตั้ง 
ผูค้วบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุม่บุคคลก็ได ้

ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผูอ้อกแบบเสนอแนะ และโดยปกตจิะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า 
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ดําเนนิการจ้าง 
โดยถอืปฏิบัติตามหมวด ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผูค้วบคุมงาน มีหนา้ที่ดงันี ้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวใ้นสัญญา หรือท่ีตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ 

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยส่ังเปล่ียนแปลง 
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอยีด และขอ้กําหนดในสัญญา ถ้าผูรั้บจ้างขัดขนืไม่ปฏิบัติตามก็สัง่ให้หยุดงานนั้นเฉพาะ 
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให ้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุทีเ่ป็นงานจ้างก่อสร้างทันท ี



หน้า ๕๘ ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๑๐ ง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 

(๒) ในกรณีท่ีปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน 
หรือเป็นท่ีคาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา 
แตเ่ม่ือสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีด ี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน 
นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบ 
การบริหารสญัญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุทีเ่ป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรั้บจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวนั พร้อมท้ัง 
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพ่ือรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุท่ีเป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบ 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีเม่ือเสร็จงานแตล่ะงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบ 
ของผูมี้หน้าท่ี 

การบันทึกการปฏิบัตงิานของผูรั้บจ้างใหร้ะบุรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชด้้วย 
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสด ุ
ท่ีเป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วนัทําการ นบัแต่วนัถงึกําหนดนั้น ๆ 

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา มีหนา้ที่ดงันี ้
(๑) กํากับและตดิตามงานจ้างท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาหรือข้อตกลง 
(๒)  ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษา ณ ท่ีทําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานทีซ่ึ่งกําหนดไว้ในสัญญา 

หรือข้อตกลง 
(๓)  โดยปกติใหต้รวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาในวันท่ีท่ีปรึกษานําผลงานมาส่ง และใหด้ําเนนิการ 

ให้เสร็จสิน้ไปโดยเรว็ที่สดุ 
(๔)  เม่ือตรวจถกูตอ้งและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแลว้ ให้รับงานจ้าง 

ท่ีปรึกษาไว้และถือว่าท่ีปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีท่ีปรึกษานําผลงานมาส่ง 
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชือ่ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ทีป่รึกษา 
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าท่ี  ๑  ฉบับ  เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหนว่ยงานของรัฐ และรายงานให้หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่เห็นวา่ผลงานท่ีส่งมอบทัง้หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา 
หรือขอ้ตกลง มีอํานาจสัง่ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงเพ่ิมเตมิ หรือตดัทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วใหร้ายงาน 
หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐผ่านหวัหนา้เจ้าหนา้ท่ีเพ่ือทราบ หรือสัง่การ แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว ้
แล้วให้เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถา้หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐสัง่การให้รับผลงานนั้นไว ้
จึงดาํเนนิการตาม (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าท่ี 
ดงันี ้

 

 

(๑) ตรวจให้ถกูตอ้งตามท่ีระบุไว้ในสญัญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงาน ณ ท่ีทําการของผูว้า่จ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสญัญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันท่ีผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง และใหด้ําเนินการให้เสร็จส้ิน 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีท่ีผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหนว่ยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก 

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผูใ้ห้บริการ 
ดาํเนนิการแก้ไขใหเ้ป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้ 
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่ 
เจ้าหน้าท่ีพร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐานอย่างนอ้ย ๒ ฉบับ มอบแก่ผูใ้ห้บริการ ๑ ฉบับ 
และเจา้หน้าท่ี ๑ ฉบับ เพือ่ทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบยีบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
และรายงานให้หวัหนา้หนว่ยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่สง่มอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง มีอํานาจส่ังให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจท่ีจะส่ังให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได ้หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหวัหน้าเจ้าหนา้ท่ีเพ่ือทราบ หรือสัง่การ แลว้แตก่รณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว ้
แล้วให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหวัหน้าหน่วยงานของรัฐสัง่การให้รับผลงานนั้นไว ้
จึงดาํเนนิการตาม (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น 
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทําการ 
นับถดัจากวันครบกําหนดส่งมอบ และเม่ือคู่สัญญาไดส้่งมอบพัสด ุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ ์
การเรียกค่าปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนัน้ดว้ย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือขอ้ตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีทีมี่เหตุเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
หรือเหตุ สุดวิ สัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  
หรือเหตุอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของหรืองานตามเง่ือนไข 
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได ้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นได้ส้ินสุดลง 
หรือตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หากมิไดแ้จ้งภายในเวลาท่ีกําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของด 
หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได ้ เวน้แตก่รณีเหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของหนว่ยงานของรัฐซึ่งมีหลกัฐานชดัแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดอียู่แล้วตั้งแต่ตน้ 

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญา 
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได ้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
ดาํเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง เวน้แตคู่่สญัญาจะไดยิ้นยอมเสียค่าปรับให้แก่หนว่ยงานของรัฐ 
โดยไม่มเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น ให้หวัหน้าหนว่ยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเ้ท่าท่ีจําเป็น 

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิน้สุดสัญญา ระหว่างท่ีอยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชาํรุด 
บกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสด ุ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล 
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสด ุ เว้นแต่กรณีท่ีไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชาํรุดบกพร่องของพัสดุนัน้ 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีท่ีปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน (ถ้ามี) 
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีท่ีสัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชาํรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถงึความชาํรุดบกพร่องของพัสด ุ เพ่ือป้องกันความเสียหาย 
จากนัน้ให้คืนหลกัประกันสญัญาต่อไป 

ค่าเสียหาย 
ข้อ ๑๘๗ กรณีท่หีน่วยงานของรัฐมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา 

หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐตอ้งรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สญัญาจะย่ืนคําขอตอ่หนว่ยงานของรัฐให้พจิารณาชดใช้ 
ค่าเสียหายก็ได ้ ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้

(๑)  ให้คู่สญัญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สญัญาภายใน ๑๕ วัน นับถดัจากวันท่ีไดมี้ 
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหต ุ
แหง่การเรียกร้องให้ชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐตอ้งออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนัน้ใหแ้ล้วเสร็จ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับคําขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้ขอขยาย 
ระยะเวลาออกไปต่อหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐไดไ้ม่เกิน ๑๕ วันนับถดัจากวนัครบกําหนดเวลาดงักล่าว 

(๔)  ใหห้น่วยงานของรัฐแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ทาํหน้าท่ีตามข้อ ๑๘๙ 
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน ๗ วนัทําการ นบัถดัจากวันทีห่ัวหนา้หน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟอ้งคดตี่อศาลเพ่ือเรียกใหช้ดใช้ค่าเสียหายตามสญัญาต่อไป 
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ 

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน 
โดยใหแ้ตง่ตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนกังานของรัฐ 
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจําเป็น 
หรือเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวนิิจฉัยจะแตง่ตัง้บุคคลอื่นอกีไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได ้

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหนา้ที่ดงันี ้
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคูส่ัญญา 
(๒)  ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สญัญา หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนั้น มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง 

ในสว่นทีเ่ก่ียวข้องได ้
(๓)  พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงนิค่าเสียหายทีเ่กิดขึน้ (ถา้มี) 
(๔)  จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า 

หนว่ยงานของรฐั 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 

วินิจฉัยกําหนด และในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ 
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามท่ี 
กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ 

 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใหมี้การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูป้ระกอบการ 
ตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูป้ระกอบการตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาท่ีทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ โดยให ้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัตงิานของคู่สญัญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันทีร่ะเบยีบนีมี้ผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หน่วยงาน 
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพ่ือให้ผู้ประกอบการท่ีจะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหนว่ยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดงักล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ตามวิธกีารท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาไวเ้ป็นการเฉพาะกไ็ด ้

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ ๑๙๐ นอกเหนือจาก 
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจกําหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในดา้นอื่น ๆ ดว้ยก็ได ้ ตามวิธีการท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น 
ประโยชน์ต่อหนว่ยงานของรัฐ ท้ังนี้ เพ่ือให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผูย่ื้นข้อเสนอท่ีจะเข้ามา 
เป็นคู่สญัญากับหนว่ยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

หมวด ๘ 
การทิ้งงาน 

 

 

ส่วนที ่ ๑ การลงโทษให้
เป็นผู้ทิ้งงาน 

 

 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ท้ิงงานท่ีปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไวใ้นบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานและไดแ้จง้เวียนชือ่แลว้ เวน้แตจ่ะไดมี้การเพิกถอนการเป็นผู้ทิง้งาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธกั์บผู้ทิง้งานตามวรรคหนึง่ ให้ใชบั้งคับกับบุคคลตามข้อ ๑๙๖ 
วรรคสอง และวรรคสาม ดว้ย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได ้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้ส่ังให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตดัรายชื่อบุคคลดงักล่าวออกจากรายชือ่ผูมี้สิทธไิดรั้บการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิก 
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างท่ีได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณี 
ท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได ้
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีทีป่รากฏว่าผูย่ื้นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหนว่ยงานของรัฐกระทําการอันมี 
ลักษณะเปน็การท้ิงงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงท่ีหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได ้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้ให้บริการ 
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิง้งาน แล้วแตก่รณี พร้อมความเหน็ของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลงั 
เพ่ือพิจารณาสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากท่ีได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิง้งาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลงั 
สัง่ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อผู้ท้ิงงานไว้ในบัญชรีายชือ่ผู้ทิ้งงาน พร้อมท้ังแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิง้งานใหห้นว่ยงานของรัฐตา่ง ๆ  ทราบ รวมท้ังแจ้งให้ผูท้ิง้งานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนดว้ย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ท้ิงงาน ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปใหห้นว่ยงานของรัฐนัน้ทราบดว้ย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สจุริต เชน่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือ่บุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ท้ิงงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผูย่ื้นขอ้เสนอที่ถกูสงสัยทราบ พร้อมท้ังให้ชีแ้จงรายละเอียดขอ้เท็จจริงภายในเวลาท่ีหนว่ยงานของรัฐกําหนด 
แตต่้องไม่นอ้ยกว่า ๑๕ วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐไดร้ับคําชีแ้จงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐพิจารณาวา่บุคคลดงักลา่วสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถกูสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต 
ให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเหน็ไปยังปลัดกระทรวงการคลงัเพ่ือพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิง้งาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผูย่ื้นขอ้เสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเปน็ธรรม 
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายนัน้ 
ได้รับการยกเว้นท่ีจะไม่เป็นผู้ท้ิงงานได ้โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสัง่การ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีทีน่ิตบุิคคลใดถกูสัง่ใหเ้ป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ 
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ 
ดาํเนนิงานในกิจการของนิตบุิคคลนัน้ ใหป้ลัดกระทรวงการคลังสัง่ให้บุคคลดงักล่าวเปน็ผู้ทิ้งงานด้วย 
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ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ ให้
คําสัง่ดงักล่าวมีผลไปถึงนิตบุิคคลอืน่ที่ดาํเนินธรุกิจประเภทเดยีวกัน ซึง่มีหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ 
หุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อํานาจในการดาํเนนิงานในกิจการของนติิบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีทีบุ่คคลธรรมดารายใดถูกสัง่ให้เป็นผู้ทิง้งานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ 
ให้คําส่ังดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อํานาจในการดาํเนนิงานในกิจการของนติบุิคคลนั้นดว้ย 

ข้อ ๑๙๗ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า มีการกระทําตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และหน่วยงานของรัฐนั้น ยัง
ไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญา ท่ีมีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ท้ังนี ้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ท่ีปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดงักล่าว พร้อมท้ังแจ้งให้บุคคลนั้นชีแ้จงรายละเอียดข้อเท็จจริง 
ภายในเวลาท่ีปลัดกระทรวงการคลังกําหนด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นบัแตว่ันท่ีไดรั้บหนังสือแจง้ 
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคู่สัญญา 
ท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได ้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน พร้อมท้ัง 
แจ้งผลการพิจารณาไปใหห้นวยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา ท่ี
ปลัดกระทรวงการคลังจะไดกํ้าหนดไว้ ใหถ้ือว่ามีเหตุอันควรเชือ่ไดว้่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดงักล่าวเปน็ผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปใหห้นว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

 

ส่วนที ่ ๒ การเพิกถอนการ
เป็นผู้ทิ้งงาน 

 

 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูก ส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงานได้ 
โดยต้องแสดงหลกัฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดงันี ้
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(๑) ถกูขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิง้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะตอ้งไม่ไดถู้กสัง่ให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลกัษณะเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการ 
โดยไม่สุจริต ท้ังนี ้ ผูข้อเพิกถอนท่ีจะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ ตอ้งไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗ 
เป็นผูไ้ม่ผา่นเกณฑ์ทีกํ่าหนดและถกูระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทาํสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถกูขึ้นบัญชเีป็นผู้ท้ิงงานมาแล้วตั้งแต ่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถกูส่ังหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิง้งาน เนื่องจากมีการกระทําการอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิง้งาน สําหรับผู้ทิง้งานที่ถกูแจ้งเวียนชือ่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชรีายชื่อ 
ผู้ทิง้งานก็ได ้

ข้อ ๒๐๐ ผู้ท้ิงงานรายใดท่ีถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ท้ิงงานไปแล้ว หากผู้ท้ิงงานรายนั้น 
ถูกส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ท้ิงงานแล้ว การเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงานในคร้ังหลัง ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แตจ่ะมีสทิธิไดเ้พิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ได ้ เม่ือครบกําหนดระยะเวลา ๘ ปี 
นับตั้งแตว่ันที่ถกูสั่งและแจ้งเวียนใหเ้ป็นผู้ทิง้งานในคร้ังหลัง 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ท้ิงงานท่ีประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑) 

และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมท้ังเอกสารหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ท้ังนี ้ การเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงานจะมีผลต่อเม่ือ 

ปลัดกระทรวงการคลังได้สัง่เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและไดแ้จง้เวียนการเพิกถอนชือ่ผู้ทิ้งงานแลว้ 
หมวด ๙ การ
บริหารพัสดุ 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี เว้นแต่มีระเบียบ 
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างท่ีปรึกษา 
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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การเก็บและการบันทึก 

ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหนา้ท่ีไดรั้บมอบพัสดุแลว้ ใหด้าํเนนิการ ดงัต่อไปนี ้
(๑)  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสด ุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตวัอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชหีรือทะเบียนไว้ประกอบ 
รายการด้วย 

สําหรับพัสดปุระเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนดิในบัญชีเดียวกันก็ได ้
(๒) เก็บรักษาพัสดใุห้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกตอ้งตรงตามบัญช ี

หรือทะเบียน 
การเบิกจ่ายพัสด ุ

ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานท่ีต้องใช้พัสดุนั้น 
เป็นผูเ้บิก  

 

ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสด ุ ใหห้ัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าท่ีเก่ียวกับการควบคมุพัสดหุรือผู้ทีไ่ดรั้บ 

มอบหมายจากหวัหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหวัหน้าหนว่ยพัสด ุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสด ุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญช ี

หรือทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไวเ้ป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หนว่ยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดเุป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดลุพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดนิทราบด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
การยืม 

 

 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได ้

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและกําหนดวนัส่งคืน โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี ้

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องไดรั้บอนุมัติจากหัวหนา้หน่วยงานของรัฐผูใ้หยื้ม 

(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัต ิ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐ 
จะต้องได้รับอนมัุติจากหวัหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดปุระเภทใชค้งรูปจะตอ้งนําพัสดนุั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได ้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซอ่มแซมให้คงสภาพเดิม 
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดงันี ้

(๑)  ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 
(๒)  ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

หรือเมืองพัทยา แลว้แตก่รณี กําหนด 
(๓)  หนว่ยงานของรัฐอืน่ ให้เปนไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนัน้กําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดปุระเภทใช้สิน้เปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําไดเ้ฉพาะเม่ือ 

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ 
และหนว่ยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดนุั้น ๆ  พอท่ีจะใหยื้มได ้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หนว่ยงานของรัฐ 
ของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังนี ้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง 
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนดิ และปริมาณเชน่เดียวกันสง่คืนใหห้นว่ยงานของรัฐผูใ้ห้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผูรั้บหน้าท่ีแทนมีหน้าทีต่ดิตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป 
คืนภายใน ๗ วนั นับแตว่นัครบกําหนด 

ส่วนที ่ ๓ การ
บํารุงรักษา การตรวจสอบ 

 
 

การบาํรุงรักษา 
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดใหมี้ผู้ควบคุมดูแลพัสดทุี่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ 

ท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ 
พร้อมใชง้านโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดปุระจําปี 
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าท่ี 
ตามความจําเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดใุนงวด ๑ ปีที่ผา่นมา และตรวจนับพัสดปุระเภทท่ีคงเหลืออยู่ 
เพียงวันสิน้งวดนั้น 
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญช ี
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้อง
ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ 
วันทาํการ นับแตว่นัเร่ิมดาํเนินการตรวจสอบพัสดนุั้น 

เม่ือผูแ้ตง่ตั้งไดรั้บรายงานจากผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบพัสดแุล้ว ให้เสนอหวัหน้าหนว่ยงานของรัฐ 
๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชดุ พร้อมท้ังส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหนว่ยงานตน้สงักัด (ถา้มี) ๑ ชดุ ดว้ย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓ 
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 
ก็ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใชบั้งคับ 
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกต ิ
หรือสญูไปตามธรรมชาตใิหห้ัวหนา้หนว่ยงานของรัฐพิจารณาสั่งการใหด้ําเนินการจาํหนา่ยต่อไปได ้

ถา้ผลการพิจารณาปรากฏว่า จะตอ้งหาตวัผูรั้บผิดดว้ย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาํเนินการ 
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที ่ ๔ การ
จําหน่ายพัสดุ 

 

 

ข้อ ๒๑๕ หลงัจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ 
ตอ่ไปจะสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหนา้ท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้าหนว่ยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณา 
สัง่ใหด้าํเนนิการตามวิธกีารอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลด ี
ให้นาํวธิีทีกํ่าหนดเกี่ยวกับการซือ้มาใชโ้ดยอนุโลม เวน้แตก่รณี ดงัต่อไปนี ้

(ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
จะขายโดยวิธเีฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได ้

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แหง่ประมวลรัษฎากร ใหข้ายโดยวธิีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ เชน่ โทรศพัท์เคลือ่นท่ี แท็บเล็ต ใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ี 
ของรฐัทีห่นว่ยงานของรัฐมอบใหไ้วใ้ช้งานในหนา้ท่ี เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว 
พ้นระยะเวลาการใชง้านแลว้ ให้ขายให้แก่บุคคลดงักล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ไดรั้บ 
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีมีการจําหน่าย 
เป็นการท่ัวไปให้พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกันตามปกตใินท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน 
ของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีทีเ่ป็นพัสด ุ
ท่ีไม่มีการจําหน่ายท่ัวไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสด ุ และอายุการใช้งาน 
รวมท้ังสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุดว้ย ท้ังนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ราคาประเมินดงักล่าวโดยคํานงึถงึประโยชน์ของหนว่ยงานของรัฐด้วย 

หนว่ยงานของรัฐจะจา้งผูป้ระกอบการท่ีใหบ้ริการขายทอดตลาดเป็นผูด้าํเนินการก็ได ้
(๒)  แลกเปลีย่น ใหด้าํเนนิการตามวธิีการแลกเปลี่ยนทีกํ่าหนดไว้ในระเบียบนี ้
(๓)  โอน ใหโ้อนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 

แหง่ประมวลรัษฎากร ท้ังนี ้ ใหมี้หลักฐานการส่งมอบไวต้่อกันด้วย 
(๔)  แปรสภาพหรือทาํลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่หนว่ยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกตใิหแ้ล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นบัถัดจากวนัท่ีหวัหน้า 

หนว่ยงานของรัฐสัง่การ 
ข้อ ๒๑๖ เงินท่ีไดจ้ากการจําหน่ายพัสด ุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนท่ีใช้เงินกู้ 
หรือเงินชว่ยเหลือ แลว้แตก่รณี 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
ขอ้ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผิดหรือมีตวัผูรั้บผิดแตไ่ม่สามารถชดใช้ได ้

หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ 
ดงัต่อไปนี ้

(๑)  ถา้พัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดม้ารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้พิจารณาอนมัุต ิ

(๒)  ถา้พัสดนุั้นมีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหด้ําเนนิการดงันี ้
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอาํนาจของกระทรวงการคลัง 

เป็นผู้อนุมัต ิ
 

 

(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้วา่ราชการจังหวดั ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแตก่รณี เป็นผู้อนุมัต ิ

(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผูใ้ดจะเป็นผูม้ีอํานาจอนุมัติใหเ้ป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐ 
นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบยีบนี้ ให้เสนอตอ่คณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเหน็ชอบ และเม่ือไดรั้บ 
ความเหน็ชอบแลว้ให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผน่ดนิทราบดว้ย 

 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบยีน 
ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนนิการตามข้อ ๒๑๕ และขอ้ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีลงจ่ายพัสดุนัน้ 

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแตว่นัลงจ่ายพัสดุนัน้ 

สําหรับพัสดซุึง่ตอ้งจดทะเบยีนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย 
กาหนดดว้ย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีท่ีพัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป 
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี 
เสร็จส้ินแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖ 
ข้อ ๒๑๗ และขอ้ ๒๑๘ โดยอนโุลม 

หมวด ๑๐ 
การร้องเรียน 

 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด 
ในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหนว่ยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์แล้วแตก่รณีก็ได ้

การยืน่ขอ้ร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ตอ้งดาํเนนิการภายใน ๑๕ วนั นับแตว่ันท่ีรู้หรือควรรู้ว่า 
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายวา่ดว้ยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย 
ว่าดว้ยการจดัซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนตอ้งทําเป็นหนงัสือลงลายมือชือ่ผูร้้องเรียน ในกรณีผูร้้องเรียนเป็นนติิบุคคล 
ตอ้งลงลายมือชือ่ของกรรมการซ่ึงเป็นผูมี้อํานาจกระทําการแทนนติิบุคคลและประทับตราของนิตบุิคคล 
(ถ้ามี) 

หนงัสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ตอ้งใชถ้้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตผุลอันเป็นเหตุ 
แหง่การร้องเรยีนให้ชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องไปด้วย 
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผูร้้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมท้ังแจ้งให้ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนนิการตามมาตรา ๔๓ 
วรรคสี ่แลว้แจง้ผลใหผู้้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์ใหเ้ป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนนิการ 
 

 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ ์ ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั 



 

 


