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บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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
ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก-ฉ
2. การจัดซื้อจัดจ้างและประเภทของพัสดุ
2.1 การจัดซือ้ จัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2.2 พัสดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
(1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงงานบริการ
ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สินค้า” นั้น
(2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการ
จ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นใดทีม่ ีลักษณะทำนองเดียวกันกับ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น
อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร
ที่ทำการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
รวมทัง้ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบาย
น้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปาไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น
เครือ่ งปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน
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สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคมการระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอืน่ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
(4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
คำปรึ ก ษาหรื อ แนะนำแก่ ห น่ ว ยงานของรัฐ ในด้ านวิศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม ผั งเมื อ ง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(6) การดำเนินการอื่นตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
2.3 การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ
บำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุ
3. การใช้บงั คับเกี่ยวกับงบประมาณ
หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
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
ท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย
3.5 เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
4. หน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือ
ในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน)
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4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
กำหนด หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
4.3 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
5. การมอบอำนาจ
5.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่
ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยคำนึงถึงระดับ ตำแหน่งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไป
ไม่ได้
5.2 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
5.1.1 กรณีมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้น
ทราบด้วย
5.1.2 กรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอืน่ นอกจากที่กล่าวใน (5.1.1) จะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว
5.3 การมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจ
และการมอบอำนาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
5.4 เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการ
สั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปเป็นลำดับให้ผู้มอบอำนาจส่ง
สำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
5.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะมอบ
อำนาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทำได้ โดยให้ผู้มอบอำนาจ
ส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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6. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง และองค์ประกอบคณะกรรมการ
6.1 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี 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 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น
6.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ
อย่างน้อย 2 คน ซึง่ แต่งตัง้ จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ ำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ
6.4 ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง
6.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้าม แต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ
6.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน
ซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ
6.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้
ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วย
ทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธาน
กรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
6.8 มติของคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
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6.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้
ด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการ
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือ
กรรมการผู้นั้นล าออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น
และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
7. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
7.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หาก
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อ ผู้ยื่น
ข้อเสนอออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
7.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย 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) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง
7.2.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7.2.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผูร้ ่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 7.2.1
7.2.4 เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่
กำหนดในระเบียบนี้
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8. หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้
8.1 คุม้ ค่า หมายถึง พัสดุ ต้องมีคุณภาพ 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. ตรวจสอบได้ หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการ ตามที่แต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
9.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าที่ กำหนดเสนอ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้
9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
9.3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลาง
9.4 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีหน้าที่ กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตกำหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม
9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน มีหน้าที่ พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัย
อุทธรณ์
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บทที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่การจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขอซือ้
ขอจ้าง จนกระทัง่ การตรวจรับพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ภาพที่ 2-1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เริ่ม
จัดทำและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการ
การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
การทำสัญญา/ข้อตกลง
การบริหารสัญญาและการตรวจรับ
การบริหารพัสดุ

เสร็จสิ้น
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1. การจัดทำและประกาศแผนการจัดซือ้ จัดจ้าง
1.1 เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ
1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.2.1 ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.2 วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
1.2.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.4 รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
1.3 เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ 1.1
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการนั้นได้ เ ว้ น แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ไม่ต้องจัดทำแผน
1.3.1 กรณีที่มคี วามจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
1.3.2 กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ
จำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
1.3.3 กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มวี งเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
1.3.4 กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
1.4 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้
ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
1.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 1.3
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2. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
2.1 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
2.1.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
2.1.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
2.1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
2.1.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบุ วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
2.1.5 กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
2.1.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
2.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
2.1.8 ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ ำเป็นในการซื้อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนการซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วน
อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้หรือกรณี มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินหรือ
กรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ไม่อาจทำรายงานตามปกติได้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้
2. 2 ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
2.2.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ
2.2.2 รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทัง้ เนื้อที่และท้องที่
ที่ต้องการ
2.2.3 ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
2.2.4 ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
2.2.5 วงเงินที่จะซือ้ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
2.2.6 วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
2.2.7 ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ
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เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการ ตามวิธีซอื้ หรือจ้างนั้นต่อไปได้
3. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
3.1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะ
ทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
3.2 ในการซื้อหรือจ้างทีม่ ิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของ
งานหรื อรายละเอีย ดคุณ ลั ก ษณะเฉพาะของพัส ดุที่ จะซื้ อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลั กเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
3.3 เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางราชการหากพัส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งใดมีป ระกาศกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้ก ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือ
รายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ ไ ด้ ห รื อ ในกรณี พ ัส ดุ ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ้ า งใดยั ง ไม่ ม ีป ระกาศกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วให้
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้ สอดคล้อง
กับ รายละเอีย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตามที่ร ะบุ ใ นคู่ มื อ ผู้ ซื้ อ หรื อ ใบแทรกคู่ ม ือ ผู้ ซื้ อ ที่ก ระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทำขึ้น
3.4 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ จะ
ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือจะดำเนินการจ้างตาม
ความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
3.5 องค์ประกอบระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
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4. การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง
แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 62
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ประกาศรายละเอี ยดข้อ มู ล ราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงาน
ขอรัฐดำเนินการเปิดเผยราคากลางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็น
ควรกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
ขึ้นไป ให้หน่วยงานขอรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ผิดพลาด! การอ้างอิงไฮเปอร์ลิงก์
ไม่ถูกต้ องกรมบั ญ ชีกลาง “รายละเอียดข้อมูล ราคากลางที่ห น่ วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ ถือ
ปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อแนวทางการประกาศรายละเอี ย ดข้ อมู ล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลาง รวม 6 ประเภท.....” ดังนี้
4.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01
4.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้าง แบบ บก.02
4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ บก.03
4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้าง
ที่ปรึกษา แบบ บก.04
4.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้าง
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แบบ บก.05
4.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัด
จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06
5. วิธีการซื้อหรือจ้าง
การจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปทีม่ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้
5.1.1 ว ิธ ีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่
ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึง่ กำหนดให้ส่วนราชการจัดซือ้ สินค้าหรืองานจ้างที่
กำหนดไว้ในระบบ e – catalog กระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
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(1) การเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคา ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมี ราคาเกิน
500,000 บาท
(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท
การจัดทำเอกสารวิธี e – market ดังนี้
(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด
(2) การทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้
ในแบบและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
(3) การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซือ้ หรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ตามวรรคหนึ่งให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ขั้นตอน วิธี e –market
(1) เจ้าหน้าทีจ่ ัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ใบคำขอเสนอราคา ร่างประกาศ
และร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e –market
(2) จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
การเสนอราคาวิธี e –market
(1) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถ้าเห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้ หรือจ้าง ด้วยวิธี e –market ทางเว็บไซต์หน่วยงาน /กรมบัญชีกลาง
และปิดประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข
(2) กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ /
ผู้รับจ้างที่ลงทะเบียนในระบบ e –GP และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e –catalog ทีม่ ีความ
สอดคล้องกับที่หน่วยงานของรัฐก าหนด จะได้รับ mail จากระบบ e –GP
(3) กำหนดวันเสนอราคากำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
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การพิจารณาผลการเสนอราคา
(1) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายให้เสนอความเห็นให้ซื้อ /จ้าง จากรายที่เสนอ
ราคาต่ำสุด กรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาในลำดับแรก
(2) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว ดังนี้
- พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ
ให้เสนอความเห็นให้รับราคา
- พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และดำเนินการใหม่ หรือใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง
(3) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และดำเนินการใหม่ หรือ
ใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว
ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าทำตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมา
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายต่ำสุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและ
ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน
(2) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีช่ ี้แจง ดังนี้
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- เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุก
รายทราบและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน
- ไม่เห็นชอบ ยกเลิกในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาผิด
เงือ่ นไข ตามที่ก าหนด ให้ยกเลิก
(3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่กำหนด ให้ถือว่าผู้
เสนอราคา รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก 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 ทีค่ ณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด
(2) การทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้
ในแบบ และไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปั ญ หาในทางเสี ย เปรีย บหรือ ไม่รัด กุ มพอ ก็ ให้ ส่ งร่างเอกสารซื้ อหรือ จ้างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่าวไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
(3) การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ
เผยแพร่ ให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จ้างโดยกำหนดเป็นวันเวลาทำการเท่านั้นและเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
(4) การจัดหาทีม่ ีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกำหนด
เงือ่ นไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุที่
เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นำตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่
หน่วยงานของรัฐกำหนด
(5) กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กำหนดให้ต้องมีเอกสาร หรือ
รายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบ
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หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่น
ข้อเสนอในการนำเข้าระบบให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสารหรือรายละเอียดนั้น
พร้อมสรุปจำนวนเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง
โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสาร
หรือรายละเอียดนั้นด้วย
(6)
การกำหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อ
ทดลอง หรือทดสอบหรือนำเสนองาน หรือนำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดเป็น วันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การดำเนินการที่ไม่
อาจดำเนินการ วันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จำนวน
วันดังกล่าวต้องไม่ เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
การนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้
สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ส่วนราชการดำเนินการ
ดังนี้
(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ ที่จะให้มกี ารเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ
มี ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
(2) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการนำร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) การนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์
การประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารฯ ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ กรณีที่
มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่า สมควร
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมือ่ ได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงดังกล่าว
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น ทุกรายทราบ
เป็นหนังสือ
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(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมือ่ ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้ง
ผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)
วงเงินที่จัดหา

เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป

ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ
(ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้
ผู้ประกอบการเตรียมจัดทาเอกสาร
เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย)
ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ

- หากหน่วยงานของรัฐได้กำหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนดไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดำเนินการ
ซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นแล้วดำเนินการใหม่ให้ถกู ต้องต่อไป
- เมือ่ ถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดย
สามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว เมือ่ ถึงกำหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคาหรือรับเอกสารการยื่นเสนอราคานอกเหนือจากกรณีที่ได้กำหนดไว้
หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
ผ่านทางระบบจำนวน 1 ชุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
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(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอ
ราคา ต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือ
เอกสาร หรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ ม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
เสนอราคา ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียด
คุณลักษณะ เฉพาะทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้
(3) คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนด ให้
คณะกรรมการ ตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือ
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนด ในส่วนที่ มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(4) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทีถ่ ูกต้อง และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงลำดับผู้ที่
เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่
ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี
(5) จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
(6) เมือ่ พิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง
รายเดี ย วหรือ มีผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหลายรายแต่ ถูก ต้ องตรงตามเงื่ อนไขที่ กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่ อยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
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(7) กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ให้ เสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐเพื่อยกเลิ กและดำเนินการใหม่ แต่ห ากหั วหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ดำเนิ น การโดยวิ ธีป ระกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใหม่ อาจไม่ได้ ผ ลดี จ ะสั่ ง ให้
ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐ
จะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือ
จ้างใหม่
กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ)
(1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่าน
ระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ตำ่ สุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านระบบฯ แล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูง
กว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนทีส่ งู กว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดำเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่าน
ระบบฯภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคา
ตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน
หากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ ล ำดับ ของผู้ ช นะการเสนอราคาเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม ถื อว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี ก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการซือ้ หรือจ้างใหม่
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(4) เมือ่ ราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้
คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่ คณะกรรมการเห็นสมควรซื้ อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพื่อ
ต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้วราคา
ที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก
ผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(5) หากดำเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น
ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
(6) เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และ
ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
(e -mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและให้ประกาศผลผู้ชนะ
การเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
5.1.3 วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ทมี่ ีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย
การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา
(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
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(2) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศ
เชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด การกำหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อ
หรือจ้างและประกาศเชิญชวนให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวันเวลาทำการเพียงวันเดียว และการกำหนดวัน เวลาการเปิด
ซองข้อเสนอให้กำหนดเป็นวัน เวลาทำการนับจากยื่นข้อเสนอ โดยผู้มีหน้าที่ลงนามในการทำเอกสาร
สอบราคาคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(3) หน่วยงานอาจนำร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
กรณีที่หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ เผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นำความเรื่องการรับฟังความคิดเห็นวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(4) เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างและ
ร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทำการ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสาร
เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
(5) การให้หรือการขายเอกสารสอบราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
เฉพาะหรื อรายละเอีย ดให้ ก ระทำไปพร้ อมกันกับ การเผยแพร่ป ระกาศและเอกสารสอบราคา เพื่ อให้
ผู้ป ระกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้น
จนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ ของ
หน่วยงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) กรณี ที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้ห น่วยงาน
ของรัฐกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบ
ราคาด้วยก่อนวันปิดรับซองสอบราคาหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีได้
กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม การ
ชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำบันทึกการชี้แจง
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
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(7) ถ้ามีการดำเนินการตามข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน
เวลา การรับซอง และการเปิดซองสอบราคา ตามความจำเป็นแก่กรณีด้วย เมื่อถึงกำหนดวันยื่นซอง
สอบราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นซองสอบราคา
การยื่นซอง
(1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ
(2) ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นตรงต่อหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรอง
เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริง
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) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทีถ่ ูกต้องตาม (2)
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา และจัดเรียง
ลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย
(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่
5.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงาน
นั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย
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การดำเนินการ
เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างให้คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกดำเนินการดังนี้
(1) จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการทีม่ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึงการไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่น
ข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการทีค่ ณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
(2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึก
ซองจ่า หน้ าถึ งประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้ างโดยวิธี คัด เลื อกครั้งนั้น และส่ งถึ งหน่ วยงานของรัฐ
ผู้ดำเนิ น การคัดเลื อกโดยยื่น โดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมา
พร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(3) เมือ่ ถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มายื่น
ข้อเสนอ เมือ่ พ้นกำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตาม
เงือ่ นไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิม่ เติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมี
รายละเอียดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุมา
แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง
ภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
(4) เมือ่ ถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุก
คนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
และให้นำความในระเบียบข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับกับการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ การ
ซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงราย
เดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว
ให้คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบข้อ 56 โดยอนุโลม
(5) ในกรณีทไี่ ม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
หนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และ
จะดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ถ้าปรากฏว่าราคา ของผู้
ยื่นข้อเสนอทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
เรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ 57 หรือ ข้อ 58 แล้วแต่
กรณี โดยอนุโลม
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(6) ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไม่สามารถ
ดำเนินการตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อ
พิจ ารณาให้ เป็ น ไปตามความต้ องการก่ อนพิ จ ารณาด้ า นราคาแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาคัด เลื อ ก
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลำดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่น
ข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอ ด้าน
เทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หากดำเนินการไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ ทัง้ นี้ให้นำความในระเบียบข้อ 42 มาใช้บังคับกับ การประกาศผล
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม
5.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่ห น่ วยงานของรั ฐกำหนดรายใดรายหนึ่ งให้ เข้ายื่นข้ อเสนอหรือให้ เข้า มาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการ ที่มี
คุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้สืบราคา
จากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะทำได้
(2) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการทีค่ ุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณี
ที่ เป็ น พัส ดุ ที่ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งใช้ โ ดยฉุ ก เฉิน เนื่ อ งจากอุบั ติ ภั ย หรื อภั ย ธรรมชาติ ห รื อ เกิด โรคติ ด ต่ อ
อันตราย และการดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
หรือเสียหาย ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการทีม่ ีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
มายื่ น ข้ อเสนอหากเห็ น ว่าราคาที่ เสนอนั้ น ยั งสู ง กว่ าราคาในท้ องถิ่ น หรื อ ราคากลางหรือ วงเงิ น
งบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้
(3) กรณีจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ตำ่
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กว่าหรือราคาเดิม โดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานของรัฐ
(4) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่าง
ประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56(2) (ฉ) ให้ดำเนินการโดยเจรจาตกลงราคา
(5) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธี
ตามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่
เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้
- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
เป็นการทั่วไป และมีวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจา
ตกลงราคากับผู้ประกอบการทีม่ ีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- สำหรับกรณีข้างต้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และ
ดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้ว
รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ถอื ว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
5.4 การจ้างที่ปรึกษา
ขั้นตอนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธีให้ดำเนินการดังนี้
(1) การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ซึ่งมี
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนด
ตามความเหมาะสม
(2) การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอ
จ้าง ที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะ
กรรมการดำาเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลา ใน
การพิจารณาของคณะกรรมการ
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คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา มี 4 คณะ ได้แก่
(1) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(2) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
(3) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษา ทำได้ 3 วิธี ดังนี้
5.4.1 วิธีประการเชิญชวนทั่วไป ใช้กับงานทีไ่ ม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจำของหน่วยงานของรัฐ หรืองานทีม่ ีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ ป รึก ษาซึ่ งทำงานนั้ น
ได้เป็นการทั่วไป โดยหน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาที่มคี ุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา 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) ข้อเสนออื่น ๆ (เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ)
เจ้าหน้าทีท่ ำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไปได้
ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ
ดำเนินการ
ดังนี้
(1) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถกู ต้อง และ
พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด และจัดลำดับ
(2) กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด ไม่เข้าทำ
สัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดรายถัดไป
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(3) กรณีทมี่ ีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้
เรียก ที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือก
รายที่ เสนอราคาต่ าสุด
(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงาน
ผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย
- รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
- รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
- รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
- ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่
ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
กรณีมีผยู้ ื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผยู้ ื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนิน
การ ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้า หน่วยงานของรัฐต่อไป
กรณีที่ไม่มีผยู้ ื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา
ยกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตาม
ระเบียบฯ
กรณีทปี่ รึกษารายที่สมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
- แจ้งที่ปรึกษารายที่เห็นสมควรจ้างนั้นเพื่อต่อรองราคา
- เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่
พร้อมกัน
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- เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกเลิก /ดำเนินการจ้าง
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่/ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีกไ็ ด้
5.4.2 วิธีคัดเลือก ใช้กับกรณีที่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ผลดี หรือ
เป็น กรณีที่เป็นงานซับซ้อน
หรือซับซ้อนมากหรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาจำนวนจำกัด
ให้ หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาทีม่ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มีที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น
- ทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
- ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล ที่
ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อด าเนินการต่อไป
(2) ขั้นตอนการเชิญชวนให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ
ดำเนินกำร ดังนี้

- จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด
- ให้เชิญชวนที่ปรึกษาที่มคี ุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึง
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย
- เมือ่ ถึงกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอ
ของ ทีป่ รึกษาพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม
(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง
ทีป่ รึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่
ปรึกษา ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ ม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
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ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่
ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ทปี่ รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่
เสนอไว้แล้วมิได้
- ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข ที่
หน่วยงานของรัฐ ได้ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- คัดเลือกข้อเสนอทีถ่ ูกต้อง จัดล าดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ
รัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้ คะแนนรว มด้านคุณภ าพและด้านราคามากที่สุด
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มคี วามซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้
คะแนนด้านคุณภาพมาก
ที่สุด

- กรณีรายทีค่ ัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

ในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ ด้คะแนนมากที่สุดตาม (ก) หรือ
(ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดับ
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย
อนุโลม)
กรณีมีผยู้ ื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผยู้ ื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป
กรณีที่ไม่มีผยู้ ื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา
ยกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงาน ของรั ฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดท า รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี
คัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณา
และการให้น้ำหนัก ตามความในมาตรา 76 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
2. วิธีการบริหารและปฏิบัติงาน
3. จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. ข้อเสนอทางด้านการเงิน
6. เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานประจำหรืองานที่มีมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด
- กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ
หรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพ
และด้านราคา มากที่สุด
- กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่มคี วาม ซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
5.4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
คัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผลดี

ใช้กับกรณีที่ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
หรือกรณีมีวงเงินค่าจ้างไม่เกินวงเงินตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง หรือกรณีจ้างที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่
ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง หรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณีเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ให้หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนที่
กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราคา
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าทีท่ ำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
(2) ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิน
- ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษา ตาม
แบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด
- เชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น
- พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอที่
เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย
อนุโลม)
การจ่ายเงินล่วงหน้า
(1) ในกรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินทีไ่ ด้รับล่วงหน้าไปนั้น
(2) กรณีจ้างสำหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
การคืนหนังสือค้าประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)
ให้คืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจาก
เงิน ค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
5.5 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อกำหนดในการดำเนินการจ้าง
(1) การขอความร่วมมือ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือ กับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้
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(2) ข้อห้ามการมีสว่ นได้เสีย ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
- มีความสัมพันธ์โดยตรงและมีความสัมพันธ์โดยอ้อม
(3) คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่
เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
พนักงาน ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(4) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษา ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศ เชิญชวนทั่วไป
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ขั้นตอนการดำเนินการจ้าง
ทีป่ รึกษาทุกวิธี
- จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง จัดทำร่างขอบเขตของจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- จัดทำรายงานขอจ้าง
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการที่ระเบียบฯ กำหนด
- เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ ที่เสนอ
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท าได้ 4 วิธี ดังนี้
5.5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารจ้างฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป พร้อม
ประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ทำรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
(2) ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ รายงานขอจ้างฯแล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกันกับ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับ
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 มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่
เสนอไว้แล้วมิได้
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
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- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก
ที่สุด และจัดลำดับคะแนน
- ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กำหนด
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนน
คุณภาพ มากที่สุดในล าดับถัดไป
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (ให้นำวิธีการจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)
กรณีมีผยู้ ื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผยู้ ื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน
การคัดเ ลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
-แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการ
ต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวน ทั่วไป ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
กรณีที่ไม่มีผยู้ ื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้น ไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม 82
(1) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้ เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธี คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
5.5.2 วิธีคัดเลือก ใช้กับงานที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก
หรือใช้กับวิธี
ประกาศ เชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล หรือกรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มี ข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดเบื้องต้นได้ โดยให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มคี ุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น
- ทำรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ
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- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการต่อไป
(2) ขั้นตอนการเชิญชวน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ดำเนินการ ดังนี้
- จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด
- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 รายโดยให้คำนึงถึง
การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย
- เมือ่ ถึงกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอ
ของผู้ให้บริการพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอและหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
แล้ว ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม
(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ
ดำเนินการ ดังนี้
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของ ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และ
ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดก็ได้ แต่จะให้รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ที่ หน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อรายนั้น
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก
ที่สุด และจัดลำดับคะแนน
- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กำหนด
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดในล าดับถัดไป
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย
อนุโลม)
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กรณีมีผยู้ ื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผยู้ ื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

มีเหตุผลสมควรที่จะ

ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการ ต่อรองเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้น แล้ว เสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
กรณีที่ไม่มีผยู้ ื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ พิจารณา
ยกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงาน
ของรั ฐ จะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำ
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
5.5.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคย
ทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามทีค่ ณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าทีท่ ำรายงานขอจ้างฯ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
(2) ขั้นตอนการเชิญชวน และการพิจารณาตัดสิน
- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการ ตามแบบ
ที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด
- เชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานนั้น
- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม
ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดย
อนุโลม)
5.5.4 วิธีประกวดแบบ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นที่กำหนดตามกฎกระทรวง
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ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงานจ้างฯ พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด
(2) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างฯเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดย
ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อขอความเห็นชอบแล้วจึงดำเนินการต่อไป
(3) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบในระบบเครือข่าย
สารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐและให้ปิดประกาศด้วย เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทำการ
(4) การให้เอกสารการจ้างฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกับการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารฯตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
เมือ่ ถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซอง ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกที่ถูกต้อง ครบถ้วนและให้คัดเลือกผู้ที่เสนอ
แนวความคิด ทีไ่ ด้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับไว้ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่
ขั้นตอนที่ 2 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ
(1) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะต้องพัฒนาแนวความคิด
จากขั้นตอนที่ 1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด
(2) เมือ่ ถึงกำหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที่ 2 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับ
(3) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อม
ด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
6. การทำสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
6.1 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐการลงนามในสัญญา 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 ให้กำหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ทั้งนี้ ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
6.5 ให้หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
6.6 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียด
ของงาน รวมทัง้ ราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงด้วยในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองาน
เทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วยเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี
ได้อนุมัติ
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ ด้
แก้ไขนั้น
แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(1) สัญญาจ้างก่อสร้าง
(2) สัญญาซื้อขาย
(3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงทีไ่ ม่จำกัดปริมาณ
(4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
(6) สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
(7) สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
(8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
(9) สัญญาแลกเปลี่ยน
(10) สัญญาเช่ารถยนต์
(11) สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
(13) สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
(14) สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
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7. หลักประกันการเสนอราคา
หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดหลักประกันการเสนอราคา เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการ
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐกำหนดหลักประกันการเสนอราคา สำหรับ
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท ดังนี้
7.1 การซือ้ หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มกี ารวางหลักประกันการเสนอ
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) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
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
กำหนดโดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
8.2 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ดังนี้
(1) หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวน
เต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
(2) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ
จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ
(3) การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้น
ไม่ ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องเช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กำหนดหลักประกันในอัตรา
ร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ำประกัน
ตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุง
ในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนภายใน 15 วัน ก่อนการส่งมอบ
พัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้นการกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้
เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวนหรือสัญญาให้อนุโลม
รับได้
(4) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
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8.3 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้คำ้
ประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้คำ้ ประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
เรียบร้อยแล้ว
(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้
ต่อเมื่อ ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(3) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้คำ้ ประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้อง
ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
9. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ กรณีที่มีการจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุกไ็ ด้ (วงเงินไม่เกิน
100,000 บาท) คณะกรรมการประกอบด้วย ดังนี้
9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอ่ ื่น ในกรณีทไี่ ม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจ
รับ ตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด
(4) เมือ่ ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำ
ใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ
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(5) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(6) ในกรณีทผี่ ู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบ
จำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะ
จำนวนที่ถูกต้อง และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่
จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และ
โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(8) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิและรายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม
งานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง ทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ทกี่ ำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตาม
เวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(4) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน
สัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจ
สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง
เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(6) เมือ่ ตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง
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ส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐทราบในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทัง้ หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงาน
จ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (6)
9.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
(1) กำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่ง และ
ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมือ่ ตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงาน
จ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานำผลงานมาส่ง แล้ว
มอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่
ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
(5) กรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้ว
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว
ทำความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
9.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(2) ตรวจรับงาน ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง
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(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอัน
เนื่องมาจากไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม
ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว
(5) เมือ่ ตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้รับงาน
ไว้และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนำผลงานมาส่ง แล้วมอบ
แก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ
1 ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบ
ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงมีอำนาจสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามมีอำนาจที่จะสั่งให้
หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือ
สั่งการแล้วแต่กรณี
(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว
ทำความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
10. การคิดค่าปรับตามสัญญา
กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐ
แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันครบ
กำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ 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 กรณีเงื่อนไขสัญญาซื้อเป็นชุด ให้ปรับทั้งชุด
10.4 กรณีพัสดุคิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลอง ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของ
ราคาทั้งหมด
10.5 หากมีความจ าเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น เช่น งานที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการซื้อขาย
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คอมพิวเตอร์ให้กำหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสำคัญและลักษณะของงาน
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
11. การงดหรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่
ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
2.11.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
2.11.2 เหตุสุดวิสัย
2.11.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
2.11.4 เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วันนับถัดจาก
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญา
จะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่องของ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
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) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
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การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเฉพาะในกรณี ดังนี้
(1) ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(2) เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป

กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญา
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สญ
ั ญาจะยืน่ คำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้
พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ให้คู่สัญญายื่นคำขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สญ
ั ญาภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา
(2) คำขอต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอัน
เป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
(3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้ขอ
ขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบกำหนดเวลา
(4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
(5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณา
คำร้องแล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
(6) ผลการพิจารณาเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หาก
คู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตาม
สัญญาต่อไปให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน โดยให้แต่งตั้ง
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ าเป็น หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วย
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคำร้องของคู่สัญญา
(2) ในกรณีจำเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือ
ให้ ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
(3) พิจารณาค่าเสียหายและกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
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(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาตาม (1) ถึง (3) พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน ของรัฐการพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการวินิจฉัยกำหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน 50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ
รายงาน ความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ
รายงาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
13. การบริหารพัสดุ
ให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมและดูแลพัสดุทอี่ ยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการ
บริหารพัสดุที่เหมาะสม คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดซึ่งรวมถึงการเก็บ
การบันทึก การเบิกจ่ายการยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ดังนี้
13.1 การเก็บและการบันทึก เมือ่ เจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดง
รายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียน
ไว้ประกอบรายการด้วยสำหรับพัสดุประเภทอาหารสดุจะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได้
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน
13.2 การเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้า
งานทีต่ ้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
(1) การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุ
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่
มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
(2) หน่วยงานของรัฐใดมีความจำเป็นจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่าง
อื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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13.3 การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ จะกระทำมิได้
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
(3) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อยหากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีกำหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะ
เมือ่ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทัน
การและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร และเมือ่ ครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือ
ผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วันนับแต่วันครบกำหนด
13.4 การบำรุงรักษา ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุทอี่ ยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่
เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วยในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
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14.การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่่เป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด และให้ดำเนินการ
ดังนี้
14.1 ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้น
ไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้ว
ให้ เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบ พัสดุนั้นเมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอ
หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด
พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย
14.2 เมือ่ ผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามี
พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้
ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วยให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงาน ของ
รัฐนั้นต่อไป
15. การจำหน่ายพัสดุ
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้
ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
15.1 ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาด
แล้วไม่ได้ ผลดีให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังนี้
(1) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะ
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ตอ้ งทอดตลาดก่อนก็ได้
47 (7)

(2) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
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(3) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรือ
อุปกรณ์ดงั กล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ
เจรจาตกลงราคากัน
หลักเกณฑ์การขายทอดตลาด
(1) การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด
(2) กรณีที่เป็นพัสดุที่มกี ารจำหน่ายเป็นการทั่วไป ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกัน
ตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย
และ ควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม
(3) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไป
ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย
(4) ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน
โดย คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
(5) หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการทีใ่ ห้บริการขายทอดตลาดเป็น
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 ให้ถอื ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจำหน่ายเป็นสูญ
ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชด
ใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดำเนินการจำหน่ายตามข้อ 216 ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
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(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดำเนินการ
ดังนี้
- ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่ในอำนาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
- ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ
- หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน ของ
รัฐนั้นกำหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นจะกำหนดวงเงินการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และ
เมือ่ ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
(1) เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
(2) สำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย
16. การอุทธรณ์
16.1 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รบั การประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
16.2 ผู้มีสิทธิอทุ ธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
16.2.1 การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
16.2.2 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
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16.2.3 การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือ
หนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ
16.2.4 กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
16.3 การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ ต้องใช้ถ้อยคำ
สุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดวิธีการอุทธรณ์เป็น
อย่างอื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
16.4 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน เจ็ดว ันทำการ นับแต่
วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
16.5 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน เจ็ดวันทำการ
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายใน
กำหนดเวลา ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่ง
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน สามวันทำการ นับแต่
วันที่ ครบกำหนด
16.6 เมือ่ ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณา
ได้ ทันในกำหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกินส องครั้ง
ครั้งละ ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึน้
และมีผล ต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของ
รัฐดำเนินการให้มกี ารจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัย
สำคัญให้แจ้ง หน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็น ที่สุดในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการ
พิจารณา อุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้
อุทธรณ์และ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐ
ทำการจัดซื้อ จัดจ้างต่อไปผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือ
การยุติเรื่องและ เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อเรียกให้หน่วยงาน ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อ
จัดจ้างที่หน่วยงานของ รัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว

52
17. การร้องเรียน
17.1 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียน ไปยัง
หน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีกไ็ ด้
17.2 การยื่นข้อร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า หน่วยงาน
ของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน กฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
17.3 การร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) หนังสือร้องเรียน ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง
การร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
17.4 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
17.5 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบ
ด้วย
17.6 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
17.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกำหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความ
จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ
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บทที่ 3
แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow)
ภาพที่ 3-1 ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
ใบคำขอเสนอราคาร่างประกาศ และร่างเอกสาร
การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e-market

จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศ
และร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ไม่เห็นชอบ
ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e-market
ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง และปิด
ประกาศที่หน่วยงานไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทำการ
สามารถดูรายละเอียดของประกาศ และเอกสารฯ
ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง
ผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ/ผู้รับจ้าง ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและยัง
ไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยัง
ไม่ได้บันทึกสินค้า/บริการ ในระบบ e-catalog ที่ได้
รับทราบข้อมูลประกาศจากเว็บไซต์ หากประสงค์จะ
เสนอรคาสามารถดำเนินการดังนี้

กรณียังไม่ลงทะเบียน

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้
ลงสินค้าและบริการใน e-catalog

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

ลงสินค้า/บริการ ในระบบ
e-catalog

ต้องดำเนินการก่อนวันเสนอราคา

กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและ
เอกสารไปยังผู้ขาย/ผู้ให้บริการ/
ผู้รับจ้าง ที่ลงทะเบียนในระบบ
e-GP และมีสินค้าหรือบริการใน
ระบบ e-catalog ที่มีความ
สอดคล้องกับที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนด จะได้รับ mail.จากระบบ
e-GP
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) (ต่อ)
การเสนอราคาโดยวิธี e-market
กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา วงเงินเกิน
500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ผูู้เสนอราคาดำเนินการ ดังนี้
1. เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาและประสงค์
จะเสนอราคา เมื่อถึงกำหนดเวลาเสนอราคา
ให้ Log in เข้าสูร่ ะบบการเสนอราคา เพื่อ
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP
2. เมื่อเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอ
ราคา โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

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

ผูู้เสนอราคาดำเนินการ ดังนี้
1. เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่ง
ใบเสนอราคามายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e-GP ในวัน เวลา
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
2. เมื่อถึงกำหนดเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพื่อ
ลงทะเบียนและทดสอบระบบภายในเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
(ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที)
3. เริ่มกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
เวลาราชการผ่านทางระบบ e-GP ทั้งนี้กระบวนการเสนอราคา
ให้กระท าภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้

การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย

ให้เสนอความเห็นให้ซื้อ/
จ้าง จากรายที่เสนอรอาคา
ต่ำสุด กรณีมีผู้เสนอราคา
ต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้
พิจารณาผู้ที่เสนอราคา ใน
ลำดับแรก

กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว

พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นให้รับราคา

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

กรณีไม่มีผเู้ สนอราคา

ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่
เสนอความเห็นเพื่อ
ยกเลิกและดำเนินการ
ใหม่หรือใช้วธิ ีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (1) (ก)
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ก)
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) (ต่อ)
กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซือ้ /จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอ
ราคารายนั้นมาต่อรองราคา
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรอง
ราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่
ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะ ซื้อ
หรือจ้างไม่เกินร้อยละ
10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่
เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือ
จ้างจากผูเ้ สนออาคารายนั้น

(2) ถ้าทำตาม (1) แล้วไม่ได้ผล
ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายมาเสนอราคา
ใหม่พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอ
ราคา หากรายต่ำสุดในครั้งนั้น
เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสมให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคา ราย
นั้น

(3) ถ้าดำเนินการตาม (2)
แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
ทัง้ นี้ การดำเนินการซื้อหรือ
จ้างครั้งใหม่ให้นำความในข้อ
38 วรรคสาม มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม

หัวหน้าเจ้าหน้าทีร่ ายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณาเห็นชอบ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เห็นชอบ

ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีส่ ่งผลการ
พิจารณาให้ผเู้ สนอราคาทุกราย
ทราบและประกาศผลการพิจารณา
ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์
หน่วยงาน

ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีช่ ี้แจง
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
ยกเลิก

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่กำหนด ให้ถอื ว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติ
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก หรือพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำในลำดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)
การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำร่าง
เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง
เอกสารประกวดราคาซื้อ
หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่
คณะกรรมการนโยบายฯ
กำหนด

- การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
แบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด โดยมี
สาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบและไม่ทำให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทำได้ เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส
านักงาน อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

- การกำหนดวัน เวลาการเสนอ
ราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเผยแพร่ ให้กำหนดเป็น
วันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลา
การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลา
ทำการเท่านั้น และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

ขัน้ ตอน วิธี e-bidding

- การจัดหาที่มีความจำเป็น
โดยสภาพ ของการซื้อหรือจ้าง
จะต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ใน
เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่าง พัสดุที่
เสนอมาแสดงเพือ่ ทดลอง หรือ
ทดสอบ หรือนำเสนองาน ให้
หน่วยงานของรัฐกำหนด ให้ผู้
ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่าง พัสดุนั้น
มาแสดงเพื่อทดลอง หรือ
ทดสอบ หรือนำเสนองาน ตาม
วัน และเวลา ณ สถานที่ ที่
หน่วยงานของรัฐกำหนด

- กรณีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กำหนดให้
ต้องมีเอกสารหรือรายละเอียดใน
ส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบการ
ยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่น
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมาก
และเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอใน
การนำเข้าระบบ ให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสาร
หรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุป
จำนวนเอกสารหรือรายละเอียด
ดังกล่าวมาส่ง ณ ทีท่ ำการของ
หน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดย
ให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ
พร้อมประทับตราสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสาร
หรือรายละเอียดนั้นด้วย

- การกาหนดวันให้ผยู้ ื่นข้อเสนอ
นำตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดง
เพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือ
นำเสนองาน หรือนำเอกสารหรือ
รายละเอียดมาส่ง ให้หน่วยงาน
ของรัฐกำหนดเป็นวันใดวันหนึง่
ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา เว้นแต่การ
ดำเนินการที่ไม่อาจดำเนินการวัน
ใดวันหนึง่ ได้ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณากำหนดมากกว่า 1 วัน
ได้แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่
เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา ทัง้ นี้ ให้ระบุไว้เป็น
เงือ่ นไขในเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบร่าง

ไม่นำร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวด
ราคาฯ เผยแพร่ให้
สาธารณชน เสนอแนะ
วิจารณ์

ไม่เห็นชอบร่าง

นำร่างประกาศและร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์
กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 3
วันทำการเพือ่ ให้สาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ์

แจ้งความเห็นให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุและผูร้ ับผิดชอบ
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเพื่อดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข

- การนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร ให้ส่วนราชการด าเนินการดังนี้
(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ ที่จะ
ให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ได้
(2) การจัดหาพัสดุมรี าคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อกั ษร

- กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มหี น้าที่รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่
โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็น
และร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีแ่ จ้ง ผู้มี
ความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)
(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผูม้ ีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

e-bidding

(1) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
(2) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
(3) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
(4) วงเงินที่ซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กำหนดไม่น้อย
กว่า 20 วันทำการ

หากหน่วยงานของรัฐได้กำหนด
รายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือ ไม่
ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ
กำหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการ
ดำเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอ
ราคาภายในเวลาที่กำหนด โดย
สามารถเสนอราคาได้เพียงครั้ง
เดียว

เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคา
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอ
ราคา หรือรับเอกสารการยื่น
เสนอราคานอกเหนือจาก
กรณีที่ได้กำหนดไว้
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)
หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูย้ ื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจำนวน 1 ชุด
ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์รว่ มกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี)
หรือพิจารณาการนำเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอที่
ไม่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคณ
ุ สมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือ
เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้
คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูย้ ื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนด ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนัน้
ไม่มผี ลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น
(3) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทีถ่ ูกต้อง และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน
3 ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่
กำหนด ตามเอกสารประกวดราคา ให้พิจารณาผู้ทเี่ สนอราคาต่ำารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไป
ตามลำดับ แล้วแต่กรณี
(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทัง้ นี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อย ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชือ่ ผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชือ่ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผล
สนับสนุนในการพิจารณา

60
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)
- เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้อง ตรงตามเงือ่ นไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

- กรณีไม่มผี ู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ยกเลิก
และดำเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าดำเนินโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้
- เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้
เริ่ม กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาทีเ่ ห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์คุณภาพ)
(1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่
จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนัน้ ยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคา
แล้วไม่ยอมลดแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดำเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทเี่ สนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่าน
ระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร
- หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในการ
เสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)
(3) ถ้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง
หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน
- หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่

เมื่อราคาของผู้ทไี่ ด้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพือ่ ต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากยอมลดราคาและ
ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่
เสนอราคารายนั้น
หากการดำเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิก
การซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หากแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสัง่ ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก)
หรือวิธเี ฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซือ้ หรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ด้วยวิธีสอบราคา (ซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท)
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารสอบราคา ซื้อหรือจ้างพร้อมประกาศเชิญชวน และให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีล่ งนาม
ในเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงานของรัฐอาจนำร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
สอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้

1. เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ
2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ
เผยแพร่ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นำความเรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม

หัวหน้าหน่วยงานของให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างและร่าง
ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
1. ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติด ต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
2. การให้หรือขายเอกสารสอบราคา ให้กระทำพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ
3. ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อหรือจ้างฯ ของหน่วยงานให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับเอกสารซื้อหรือจ้าง (เริ่มต้นวันประกาศเผยแพร่ถึงวันสุดท้ายของ
การประกาศเผยแพร่)
5. กำหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ (กำหนดเป็นวันสุดท้ายของเผยแพร่การประกาศและเอกสารซือ้ หรือจ้าง
โดยกำหนดเป็นวัน เวลาท าการเพียงวันเดียว)
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ด้วยวิธีสอบราคา (ซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท) (ต่อ)
การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา
- กรณีที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการชีแ้ จงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย
- ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด
รายละเอียดเพิม่ เติมหรือมีการชี้สถานที่อนั เป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะทีเ่ ป็นสาระสำคัญซึ่งมีได้กำหนดไว้
ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม
- การชีแ้ จงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนัน้ จัดทำ
บันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษะไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
- ถ้ามีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา การรับซองและการ
เปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วย
เมื่อถึงกำหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้ามมิให้ร่นเลื่อน หรือเปลีย่ นแปลงกำหนด วันยื่นซองสอบราคา

การยื่นซอง

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ
- ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสาร
- หลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ

- เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง
- พร้อมระบุวนั และเวลาทีร่ ับซอง
- ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
- ส่งมอบซองเสนอราคาทัง้ หมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครัง้ นั้น โดยพลัน
การรับซอง

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
1. เปิดซองใบเสนอราคา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับ
2. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี)
- คัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน
3. พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทีถ่ ูกต้องตาม (2) และ
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา
- จัดเรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย
4. จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธี
คัดเลือก
มาตรา 56 (1)
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงาน
นั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามทีก่ ำหนดน้อยกว่า 3 ราย
โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- กรณีใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/
หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
- กรณีพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะพิเศษ หรือ
ซับซ้อนผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัด
- กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พสั ดุนั้นอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการ
ใช้พัสดุ
- กรณีพัสดุที่โดยลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทาง
เทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
- กรณีพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
หรือดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ

การดำเนินการ
1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อขอจ้าง

- กรณีเป็นพัสดุทใี่ ช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิด
เป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศ

2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกทำหนังสือเชิญชวนส่งไปยัง
ผู้ประกอบการ
3. ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวน
ยื่นเสนอราคาตามวันเวลา ที่หน่วยงานของ
รัฐกำหนด
- ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ ในงาน
นั้น มีผู้ประกอบการที่มคี ุณสมบัตติ รงตามที่
กำหนด น้อยกว่า 3 ราย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการไม่
มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายืน่ ข้อเสนอด้วย
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนัน้ มี
ผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามทีก่ ำหนดน้อยกว่า 3 รายโดยด าเนินการดังต่อไปนี้
(ก)
กรณีใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) ให้เชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุ
นั้นโดยตรง และจากผู้ที่ยื่นข้อเสนอในการใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปซึ่งถูกยกเลิกไป
(ถ้ามี)
(ค)
กรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน
หรือมีขอ้ จำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นการเฉพาะตามมาตรา 56 (1) (ง)
ให้เชิญชวนผู้ประกอบการทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตหรือ
ผู้แทนจำหน่ายพัสดุนั้น

(ข)
กรณีเป็นพัสดุที่มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือให้บริการโดย
ผู้ประกอบการที่มีฝมี ือเฉพาะหรือชำนาญเป็นพิเศษและมีจำนวนจำกัด
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุอนั เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะไม่ทันต่อความ
ต้องการ กรณีเป็นงานจ้างซ่อมที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความ
ชำรุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้และกรณีอื่นทีก่ ำหนดให้
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) (ซ) ให้เชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุนั้นโดยตรง สำหรับกรณีเป็น
งานซ่อมที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่อมได้ ตามมาตรา 56 (1) (ช) หากมีผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่
2 รายขึ้นไป ให้พิจารณาจากผู้ที่เสนอเทคนิคที่ดีที่สุด และต่อรองราคากับ
(ง)
กรณีเป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดย
ผ่านองค์การระหว่างประเทศตามมาตรา 56 (1) (จ) ให้ติดต่อซื้อหรือจ้างจาก
ต่างประเทศโดยตรงหรือขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือ
หน่วยงานรัฐในต่างประเทศช่วยติดต่อสืบราคา คุณภาพ รายละเอียด ส่วน
การซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับส านักงานของ
องค์การ ระหว่างประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่ กรณีที่ไม่มี
สำนักงานในประเทศให้ตดิ ต่อกับสำนักงานในต่างประเทศได้

หน้าที่คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคดั เลือก
1. จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ ำหนด พร้อมจัดทำบัญชีรายชือ่ ผู้ประกอบการที่เชิญชวน
2. รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ พร้อมสรุปรายชือ่ ผู้มายื่นข้อเสนอ (เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองข้อเสนอห้างรับเอกสาร
หลักฐานฯ ต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างเพิ่มเติม
3. เปิดซองผูย้ ื่นเสนอราคาทุกราย พร้อมจัดทำบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ + กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกแผ่น
4. ตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่ได้รับคัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด หรือได้
คะแนนรวมสูงสุด ตามเกณฑ์การพิจารณาผลที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานนัน้ มี
ผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามทีก่ ำหนดน้อยกว่า 3 รายโดยดำเนินการดังต่อไปนี้
มาตรา 56 (2)
- กรณีใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วธิ ีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มผี ู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
ไม่ได้รับการคัดเลือก
- กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่กฎกระทรวงกำหนด (ไม่เกิน 5 แสนบาท)
- กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือมีผู้ประกอบการเพียง
รายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
- กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัตภิ ยั /ภัยธรรมชาติ หรือโรคติดต่ออันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรง
- กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ
- กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีใช้วธิ ีตามมาตรา 56
(2) (ก) ใช้ทงั้ วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือ
วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผยู้ ื่น
ข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้สืบราคาจาก
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนัน้ โดยตรง และจากผู้ยื่น
ข้อเสนอในการใช้วธิ ีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่ง
ถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ทัง้ นี้ หาก
เห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอ
ู ่
้

(ข) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการ
ที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
และกรณีที่เป็นพัสดุที่มีความ
จำเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจาก
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด
โรคติดต่ออันตราย และการ
ดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด
ความล่าช้าหรือเสียหาย ตาม
มาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูง
่
้ ิ่ ื

(ค) กรณีจำเป็นต้องทำการจัดซื้อ
จัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจาก
พัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจา
กับผู้ประกอบการรายเดิมตาม
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการ
ซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และ
ราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิม โดย
คำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญา
เดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อ)
(จ) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิง่ ปลูกสร้างซึ่ง
(ง) กรณีเป็นพัสดุทขี่ ายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ
องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ดำเนินการโดย
เจรจาตกลงราคา

จำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 (2) (ช)
ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะทำได้

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิตจำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการทั่วไป และมีวงเงินตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มอี าชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
และให้ซอื้ หรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

สำหรับกรณีข้างต้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานนัน้ ดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมือ่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อหรือจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มี
คุณลักษณะที่เป็นมาตรฐาน มี
คุณภาพดี เพียงพอตามความ
ต้องการใช้งาน ให้ใช้เกณฑ์ราคา
โดยคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด

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

3. การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่
ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มปี ัญหาในการ
พิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไข
ให้มีการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ
อืน่ แยกมาต่างหากและให้พิจารณาคัดเลือกผู้ทไี่ ด้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ ที่
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
แล้วดำเนินการตามข้อ 1 หรือ 2

68
ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษา
การจ้
างที่ปรึกษา
วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป

ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจำของ
หน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มี
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และ
มีที่ปรึกษาซึง่ ทำงานนัน้ ได้เป็น
การทั่วไป โดยหน่วยงานของรัฐ
ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงือ่ นไขที่
กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

ขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธี

วิธคี ัดเลือก

ใช้กับกรณีทใี่ ช้วธิ ีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปแล้วไมไ่ด้ผลดี หรือ
เป็นกรณีที่เป็นงานซับซ้อนหรือ
ซับซ้อนมาก หรือกรณีเป็นงาน
จ้างที่มีที่ปรึกษาจำนวนจำกัด ให้
หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
เฉพาะที่ปรึกษาทีม่ ีคุณสมบัติตรง
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดซึ่งต้องไม่
น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มีที่
ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย

วิธเี ฉพาะเจาะจง

ใช้กับกรณีทใี่ ช้ทงั้ วิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วธิ ีคัดเลือก
แล้วไม่ได้ผลดี หรือกรณีมีวงเงินค่าจ้างไม่
เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
หรือกรณีจ้างที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจาก
งานที่ได้ทำไว้แล้ว หรือกรณีจ้างที่ปรึกษา
รายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว หรือ
กรณีเป็นงานจ้างที่มที ี่ปรึกษาในงานจ้าง
ที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงิน
ค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง หรือกรณีในงาน
นั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณี
ในงานนัน้ มีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือ
กรณีเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติให้
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดราย
ใดรายหนึง่ ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้า
เจรจาต่อรองราคา

การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทีป่ รึกษา

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดทำร่าง
ขอบเขตของงานจ้างทีป่ รึกษา รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้
เป็นไปตามที่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความเหมาะสม
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ)
การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา

ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างทีป่ รึกษา
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่

1. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธี
คัดเลือก
3. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างทีป่ รึกษา

รายงานขอจ้างผ่าน หน.เจ้าหน้าที่

หน.หน่วยงานของรัฐ

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
2. ขอบเขตของงานจ้างทีป่ รึกษา
3. คุณสมบัติของทีป่ รึกษาที่จะจ้าง
4. ราคากลางงานจ้างทีป่ รึกษา
5. วงเงินที่จะจ้างทีป่ รึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนัน้
6. กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างทีป่ รึกษา
7. วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตอ้ งจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
9. ข้อเสนออืน่ ๆ (เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ)
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ)
เจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบฯ รายงานที่
เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธนี ั้นต่อไปได้
ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน
ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้
- เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทีป่ รึกษาผูย้ ื่นข้อเสนอรายทีถ่ ูกต้อง และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด
และจัดลำดับ
- กรณีทปี่ รึกษาผูย้ ื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซงึ่ เสนอราคาต่ำสุด ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของ
รัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ทเี่ สนอราคาต่ำสุดรายถัดไป
- กรณีที่มที ี่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกทีป่ รึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธกี ารยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ำสุด
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย
(1) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
(2) รายชือ่ ทีป่ รึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของทีป่ รึกษาทุกราย
(3) รายชือ่ ทีป่ รึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(5) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของทีป่ รึกษาทุกราย พร้อมเหตุผล
สนับสนุนในการพิจารณา

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผยู้ ื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้
คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้างานของรัฐต่อไป

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณายกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ดำเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 70 (2) (ก)
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้
เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคดั เลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการจ้าง
ใหม่โดยการจัดทำรายงานของจ้างตามระเบียบฯ
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ)
2. เรียกทีป่ รึกษาที่ผ่านเกณฑ์ดา้ น
คุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่
พร้อมกัน

1. แจ้งทีป่ รึกษาราย
ที่เห็นสมควรจ้างนั้น
เพื่อต่อรองราคา
กรณีที่ปรึกษารายที่สมควรจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง

3. เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพือ่ ยกเลิก/ดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไปใหม่/ดำเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก
1. ขัน้ ตอนเริ่มต้น
- ทำรายงานขอจ้างทีป่ รึกษา โดยเจ้าหน้าทีท่ ำรายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีคัดเลือก
- ให้เจ้าหน้าทีข่ อรายชือ่ ทีป่ รึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ขอ้ มูลที่
ปรึกษากระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อ
ดำเนินการต่อไป
2. ขัน้ ตอนการเชิญชวน
ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาฯ ดำเนินการ ดังนี้
- จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด
- ให้เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดย
ให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย
- เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษา พร้อม
จัดทำบัญชีรายชือ่ ทีป่ รึกษาผู้มายืน่ ข้อเสนอ และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
้
3. ขัน้ ตอนการพิจารณา
และตัดสิน
ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาฯดำเนินการ ดังนี้
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆของทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการ
ทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษา
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพ
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา
- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ ให้
คณะกรรมการตัดรายชือ่ ของทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาฯดำเนินการ ดังนี้
- คัดเลือกข้อเสนอทีถ่ ูกต้องจัดลำดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้างทีป่ รึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจาก
รายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากทีส่ ุด
(ข) กรณีงานจ้างทีป่ รึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายทีไ่ ด้ คะแนนด้านคุณภาพมากทีส่ ุด กรณี
รายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาทีป่ รึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไปตามลำดับ
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผล
สมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกให้
คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นแล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ พิจารณายกเลิก
- หากหัวหน้าส่วนของรัฐเห็นว่าการจ้างโดย
วิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้
ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำ
รายงาน ขอจ้างตามระเบียบฯ
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างทีป่ รึกษา

1. ผลงานและประสบการณ์
ของที่ปรึกษา

2. วิธีการบริหารและ
ปฏิบัติงาน

6. เกณฑ์อื่นตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง

3. จำนวนบุคลากรที่
ร่วมงาน

5.ข้อเสนอทางด้าน
การเงิน
4. ประเภทของที่
ปรึกษาที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้าน
คุณภาพทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ำหนัก ตามความในมาตรา 76 ของ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1. กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพือ่ ดำเนินงานประจำหรืองาน ที่มี
มาตรฐานเชิงคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึง่ เสนอราคา
ต่ำสุด
2. กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ
รัฐหรืองานที่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา มากที่สุด
3. กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งได้คะแนนด้านคุณภาพมากทีส่ ดุ
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ขัน้ ตอนการเชิญชวน และการ
พิจารณาตัดสินขัน้ ตอนเริม่ ต้น

1. ขั้นตอนเริ่มต้น

- ให้เจ้าหน้าทีท่ ำรายงานของจ้างที่ปรึกษา
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพือ่ ดำเนินการต่อไป

- ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ
กำหนด
- เชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึง่ ที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะทำงานนั้น
- พิจารณาข้อเสนอของทีป่ รึกษา และเจรจาต่อรอง เพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
ทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)

การจ่ายเงินล่วงหน้า
1. ในกรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่
ปรึกษาจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำ
ประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น
2. ในกรณีจ้างสำหรับการหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา
และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้

การคืนหนังสือค้ำประกัน หลักประกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ให้คนื หนังสือค้ำประกันให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่าย
ล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจน
ครบถ้วนแล้ว ทัง้ นีใ้ ห้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง
ขัน้ ตอนการดำเนินการจ้างฯ ทุกวิธี

จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง
• แต่งตัง้ คณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทำร่างขอบเขตของจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

จัดทำรายงานขอจ้าง
• ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการที่ระเบียบฯ กำหนด

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ ที่เสนอแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธจี ้างนั้นต่อไปได้

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคดั เลือก
มี 5 คณะ ได้แก่

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ
หรือ ควบคุมงานก่อสร้าง
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน

ขัน้ ตอนที่ 1 : ขัน้ ตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป พร้อมประกาศเผยแพร่ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ขัน้ ตอนที่ 2 : ขัน้ ตอนการประกาศเผยแพร่
- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯแล้วให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ
- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ ประกาศ
และเอกสารจ้างฯ เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสาร จ้างฯ
ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ
- ให้กำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นวันทำการเพียงวันเดียว นับถัดจากวัน
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน (ต่อ)
ขัน้ ตอนที่ 3 : ขัน้ ตอนการพิจารณาและตัดสิน
- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้ว
ให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ทกุ แผ่น
- ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ แล้ว
คัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะ
ให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ให้
คณะกรรมการตัดรายชือ่ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถ่ ูกต้องซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับคะแนน
- ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คดั เลือกไว้ ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง
ในเวลาทีก่ ำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ทไี่ ด้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลำดับถัดไป
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผู้ยื่น
ข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการ
พิจารณาเชิญชวนแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ พิจารณายกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ดำเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือกมาตรา 81 (1) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82 (1) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคดั เลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก
2. วิธีคัดเลือก ใช้กับงานที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก หรือใช้กับวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล หรือ
กรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิด ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีขอ้ มูลเพียงพอที่จะกำหนดเบื้องต้นได้ โดยให้เชิญชวน
ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขทีก่ ำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
ขัน้ ตอนที่ 1 : ขัน้ ตอนเริ่มต้น
- ทำรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงาน
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง
- ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งให้คณะกรรมการดำเนินงาน
จ้างออกแบบให้ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคดั เลือกเพื่อ
ดำเนินการต่อไป

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย
รายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไป ให้คณะกรรมการเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้นแล้วเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป
กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตาม
ระเบียบฯ

ขัน้ ตอนที่ 2 : ขัน้ ตอนการเชิญชวน
- จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่ก าหนด ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย เว้น แต่มีผู้
ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย
- เมื่อถึงกำหนดวัน เวลา ในการยืน่ ข้อเสนอให้รับซอง
ข้อเสนอของผู้ให้บริการ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการ
ผู้มายื่นข้อเสนอ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวห้ามรับเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติม
ขัน้ ตอนที่ 3 : ขัน้ ตอนการพิจารณาและติดสิน
- เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้
ให้บริการ ผูย้ ื่นข้อเสนอแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ ม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วนถูกต้องตามเงือ่ นไขที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายชือ่ ของ
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายทีถ่ ูกต้องซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอ
จ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับคะแนน
- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่
กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนน
มากทีส่ ุดในลำดับถัดไป
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมาใช้
โดยอนุโลม)
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. วิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ

ขัน้ ตอนที่ 1 : ขัน้ ตอนเริ่มต้น

ขัน้ ตอนที่ 2 : ขัน้ ตอนการเชิญชวนและการพิจารณาตัดสิน

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างฯ
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง
- ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งคณะกรรมการจ้างเพื่อ
ดำเนินการต่อไป

- ให้คณะกรรมการจ้างจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ให้
บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด
- ชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะทำงานนั้น
- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพือ่ ให้ได้ ข้อเสนอที่
เหมาะสมถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกวดแบบ
4. วิธีประกวดแบบ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มี่คุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขทีก่ ำหนดเพือ่
ออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่น
ทีก่ ำหนดตามกฎกระทรวง
ขัน้ ตอนที่ 1 : การประกวดแนวความคิด ในการออกแบบ

ขัน้ ตอนที่ 2 : ขัน้ ตอนการประ กวดแบบ

- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงานจ้างฯ พร้อมเผยแพร่
ประกาศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างฯ เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว
จึงดำเนินการต่อไป
- ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบใน ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ และ
ปิดประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 7 วันท าการ
- การให้เอกสารการจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะให้ไป พร้อมกับ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างฯ ตั้งแต่วนั เริ่มต้น ประกาศ
จนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
- เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซอง ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือก ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และให้คัดเลือกผู้ที่เสนอแนวความคิดที่ได้คะแนน ด้าน
คุณภาพมากทีส่ ุด และจัดล าดับไว้
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
การมีผลประโยชน์ของ
ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ขนั้ ตอนที่ 2

- ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิดจะต้องพัฒนา
แนวความคิดจากขั้นตอนที่ 1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการ
ประกวดและจะส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด

- เสนอรายงานผลการพิจารณา ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐพิจารณา

- เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขัน้ ตอนที่
2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
ทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะ
การประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สดุ และจัดลำดับ
- ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและ ความเห็น
พร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้า หน่วยงาน
ของรัฐเพือ่ สั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ภาคผนวก ก

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติข้ึน ไว้โดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้เี รียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัด ซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลีย่ น หรือโดยนิตกิ รรมอืน่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างทีป่ รึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทัง้ การดําเนินการอืน่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณ ฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูก สร้าง และทรัพ ย์สิน อื่น ใด รวมทั้ง
งานบริการทีร่ วมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สงู กว่ามูลค่าของสินค้านัน้
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัตงิ านของหน่วยงานของรัฐ
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสรางอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิง่ ปลูกสร้างอื่นใด
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สงู กว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนัน้
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรทีบ่ ุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารทีท่ ําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิง่ ปลูกสร้างอย่างอืน่ ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิง่ ก่อสร้างอื่น ๆ
ซึ่งสร้างขึน้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนัน้ ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา
ไฟฟ้า หรือสิง่ อืน่ ๆ ซึง่ เป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครือ่ งเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม
การระบายน้ํา การขนส่งทางท่อ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่ห น่ว ยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัต ยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น ข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซงึ่ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ราคาทีไ่ ด้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาทีไ่ ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุทกี่ รมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สาํ นักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่ กําหนด
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(๔) ราคาทีไ่ ด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาทีเ่ คยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอืน่ ใดตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีทมี่ ีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีทไี่ ม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒)
หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ ในกรณีทไี่ ม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รั บ ไว้โ ดยได้รับ อนุญ าตจากรัฐ มนตรี ใ ห้ไ ม่ ต้อ งนํ าส่ ง คลั ง ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยวิธีก ารงบประมาณ
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
เงินซึง่ หน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถ่ินมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอืน่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่ว ยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอืน่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ท่ไี ด้รับ
มอบหมายจากผูม้ ีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงและระเบียบนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพือ่ ให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้
เพือ่ ให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐทีต่ ั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนัน้
ประสงค์จะจัดให้มระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข้นึ ใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทําได้ โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัตติ ามวรรคสอง จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินมี้ ิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การจัดซือ้ จัดจ้างของรัฐวิสาหกิจทีเ่ กี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล
ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศทีก่ ฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพือ่ การให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ทัง้ นี้ ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินไี้ ด้
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ ที่สญ
ั ญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอืน่
(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ ทีส่ ญ
ั ญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึง่ จํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้
เงินบริจาครวมทัง้ ดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนัน้ ร่วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศ
ดัง กล่าวจะกํา หนดให้ห น่ว ยงานของรัฐ เสนอเรื่อ งการจัด ซื้อ จัด จ้า งใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้
การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสีแ่ ล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
มาตรา ๘ การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุข องหน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งก่อ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาทีเ่ หมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุทเี่ หมาะสมและชัดเจน
(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผูป้ ระกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขัน้ ตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิข์ องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างมีนัยสําคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
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ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม
มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุท่จี ะทํา
การจัดซือ้ จัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนัน้ ได้
มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผูย้ ื่นข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผูย้ ื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผูย้ ื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผูซ้ ึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผูย้ ื่นข้อเสนอรายอื่น
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผูม้ ีอํานาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย หรือการดําเนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
(๑) กรณีทมี่ ีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุทใี่ ช้ในราชการลับ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค)
หรือ (ฉ)
(๒) กรณีทมี่ ีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(๓) กรณี ที่ เ ป็ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ มี ว งเงิ น ค่ า จ้า งตามที่กํ า หนดในกฎกระทรวงหรื อ ที่ มี
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือทีเ่ กี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และรายละเอี ย ดการจั ด ทํ า แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง
และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอ
การจัด ทําบัน ทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัด ซื้อจัด จ้าง
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓ ในการจัด ซื้ อ จัด จ้ า ง ผู้ ท่ีมีห น้ า ที่ดํา เนิ น การต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้มีส่ ว นได้ เ สี ย กับ
ผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาในงานนั้น
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ในกรณี ที่ป รากฏในภายหลัง ว่า ผู้ท่ีมีห น้า ที่ดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ง เป็ น ผู้มีส่ วนได้ เ สี ย กับ
ผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขัน้ ตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ การจัดซือ้ จัดจ้างน้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ
หน่วยงานของรัฐ
ในกรณีท่หี น่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนยั สําคัญ การจัดซื้อจัดจ้างน้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น ผู้
ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
มาตรา ๑๖ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ข้นั ตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามทีก่ ําหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดให้มี การ
จัด ทํา ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่ว มมือป้อ งกัน การทุจ ริต ในการจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ
ตามมาตรา ๑๘ ก็ไ ด้ ทั้งนี้ การจัด ซื้อจัด จ้างที่ต้องจัด ทําข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และความคล่องตัว
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้ ภ าคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ซื้ อ จัด จ้ า งภาครั ฐ ก็ไ ด้ ทั้ ง นี้ ตามที่ค ณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผูป้ ระกอบการที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้อง
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สงั เกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ ทีจ่ ําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซือ้ จัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ทราบด้วย
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แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผูส้ งั เกตการณ์
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ นประเภทหรื อ มี ว งเงิ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเ บกษา หากประสงค์จ ะเข้า ยื่น ข้อ เสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
มาตรฐานขั้นต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๒๐ ให้มีค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง ได้ แ ก่ ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู้ อํ า นวยการ
สํา นั ก งบประมาณ อั ย การสู ง สุด อธิ บ ดี ก รมส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น ผู้ อํ า นวยการสํ า นัก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่น ดิน และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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มาตรา ๒๑ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอืน่ ในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีข่ องพรรคการเมือง
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน
หกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้นึ ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ ได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๔) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ อ อก เพราะหย่ อ นความสามารถ บกพร่ อ งหรื อ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
หรือมีความประพฤติเสือ่ มเสีย
ในกรณีทกี่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทัง้ หมดเท่าทีม่ ีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรฐมนตรี
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(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
(๓) กํากับดูแ ลการจัด ซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๔) วินิจฉัยความเป็น โมฆะของสัญญาหรือ ข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔ รวมทั้งตีความและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
(๖) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้
(๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ
หนึง่ ครั้ง
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ตามทีก่ ําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามทีร่ ัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้
ผลการดําเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้ทปี่ ระชุมเลือกกรรมการซึง่ มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุม
พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องนั้น ในกรณีทมี่ ีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ซึ่งในระหว่างทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นนั้ เมื่อได้ชแี้ จงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม และให้ถอื ว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน แล้วแต่กรณี ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดงั กล่าว
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มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ ทําการใด ๆ แทนได้
และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผูแ้ ทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตัง้ จากผูม้ ีความรู้ ความเชีย่ วชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง
การบริห ารจัด การ วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หรื อด้า นอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งและเป็น ประโยชน์ต่ อ
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีกสองคนเป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็นผู้ท้งิ งาน และการเพิกถอนรายชือ่ ผู้ทงิ้ งาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสัง่ ลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
(๖) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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(๗) ปฏิบัติห น้า ที่อื่น ตามที่กําหนดในพระราชบัญ ญัติน้ีห รือตามที่ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับข้อหารือ และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซือ้ จัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร
เวนแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคํา วินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ป ฏิบัติตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สัง่ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนัน้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้สง่ เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องเพ่อประกอบการพิจารณาได้
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ง ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้แ ทนกระทรวงการคลั ง
ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมชลประทาน
ผู้แทนกรมทางหลวง ผูแ้ ทนกรมทางหลวงชนบท ผูแ้ ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผูแ้ ทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีกสองคนเป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก
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มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้คําปรกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารกําหนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ
กําหนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารกําหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการที่มีสทิ ธิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จัด ทํ า รายงานเกี่ ย วกับ ปัญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การกํา หนดราคากลางของ
หน่วยงานของรัฐ และการขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการทีม่ ีสทิ ธิเป็นผูย้ ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัติห น้า ที่อื่น ตามที่กําหนดในพระราชบัญ ญัติน้ีห รือตามที่ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ
แทนได้ ทัง้ นี้ ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ เช่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์
หรือพัสดุทเี่ กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๕ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการราคากลาง
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
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ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริต
มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ แ ทนสํ า นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ
ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ทั้งนี้ องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยทีม่ ีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีกสองคนเป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ
มาตรา ๓๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในส่วนที่ ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่ว มมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สงั เกตการณ์
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๖) ยกเว้น หรือ ผ่อ นผัน กรณีที่ไ ม่ส ามารถปฏิบัติต ามรายละเอีย ดของแนวทางและวิธีก าร
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็น ว่าหน่วยงานของรัฐมิไ ด้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง
และวิธกี ารในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก
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(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตนิ ี้
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอํานาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ทําการใด ๆ แทนได้
ให้นํา บทบัญ ญัติม าตรา ๒๕ มาใช้บัง คับกับ การประชุม ของคณะกรรมการ ค.ป.ท. และ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อ
ร้องเรียน
มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ แ ทนสํ า นัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู้แ ทนสํ านั ก งบประมาณ ผู้แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสูง สุด
ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ้ ทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
และอีกสองคนเป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ
มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีทเี่ ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามแนวทางของ
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้
(๓) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(๔) ปฏิบัติห น้า ที่อื่น ตามที่กําหนดในพระราชบัญ ญัติน้ีห รือตามที่ค ณะกรรมการนโยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดํา เนิน การตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ป ระกาศในระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ในกรณี ท่ี พิ จ ารณาข้ อ ร้ อ งเรี ย นตาม (๒) แล้ ว รั บ ฟั ง ได้ ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ใน
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ
แทนได้
ให้นําบทบัญ ญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคห้า มาใช้บังคับกับการกระทําการตามหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อํ า นาจเรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรื อ บุ ค คลอื่น ใดมาชี้ แ จงหรือ ให้ ถ้ อ ยคํา หรือ ให้ ส่ ง เอกสารหรื อ หลัก ฐานที่เ กี่ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาได้
หมวด ๔ องค์กรสนับสนุนดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๔๖ ให้ ก รมบั ญ ชีก ลางมี ห น้ า ที่ ใ นการดูแ ลและพั ฒ นาระบบการจัด ซื้ อ จัด จ้ า ง ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าทีจ่ ดั ทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพือ่ ให้หน่วยงาน ของ
รัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น
และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้
กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยปีละสองครั้ง
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มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และจัดทํารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ เพือ่
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินตี้ ่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
รายงานตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญ ชีกลางมีห น้าที่ในการกําหนดและจัด ให้มีห ลักสูต รการฝึกอบรม
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชีย่ วชาญเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ตามหลั ก วิ ช าชี พ และตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางจะดํ า เนิ น การเอง
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอืน่ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้
ให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิม่ หรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน
โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งทีม่ ีเหตุพิเศษด้วย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๒) ในกรณีท่ไี ม่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซ่งึ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่น้นั สังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งทีม่ ีเหตุพเิ ศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หรือเป็นตําแหน่งที่มีสทิ ธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในการกําหนด
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษหรือเงินอืน่ ทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิม่ สําหรับ
ตําแหน่งทีม่ ีเหตุพเิ ศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน
มาตรา ๕๐ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การ งานประชุ ม งานวิ ช าการ
การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย
คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว รวมทัง้ ให้มีอํานาจหน้าที่อนื่ ตามทีก่ ําหนดในพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๕ การขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้
งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างทีผ่ ู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผูย้ ื่นข้อเสนอ ต่อ
หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ท่ไี ด้ข้นึ ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้างในสาขาใด
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้น ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญ ชีกลางตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผปู้ ระกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น
ผูย้ ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ทัง้ นี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผปู ระกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสทิ ธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา
มาตรา ๕๒ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกํ า หนดใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผูป้ ระกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ข้นึ ทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น ที่จะเข้าร่วมเป็น
ผูย้ ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ทัง้ นี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒ ที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น
ตามวรรคหนึ่งไว้แ ล้ว หน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องจัด ให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้น อีก
และให้ห น่ว ยงานของรัฐ กําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่น ข้อเสนอตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
คุณ สมบัติแ ละลัก ษณะต้องห้า มของผู้ป ระกอบการที่มีสิท ธิข อขึ้น ทะเบียน การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผปู้ ระกอบการ ให้เป็นไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๖ การ
จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างทีป่ รึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๕๕ การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ ระกอบการทัว่ ไปทีม่ ี
คุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
เว้นแต่ในงานนั้น
มีผปู้ ระกอบการที่มีคุณสมบัตติ รงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่ห น่วยงานของรัฐ เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน
เว้นแต่
(๑) กรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ใช้วธิ ีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซือ้ จัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต
จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ
หรือมีทกั ษะสูง และผูป้ ระกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนทีต่ ้องใช้พสั ดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคทีจ่ ําเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานทีต่ ้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
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(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน
จึ ง จะประมาณค่ า ซ่ อ มได้ เช่ น งานจ้ า งซ่อ มเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ กล เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งไฟฟ้ า
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอนื่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(๒) กรณีดงั ตอไปนี้ ให้ใช้วธิ ีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้ง วิธีป ระกาศเชิญ ชวนทั่ว ไปและวิธีคั ด เลือ ก หรือ ใช้ วิธีคัด เลือ กแล้ว แต่ไ ม่มี
ผูย้ ื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทมี่ ีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน
ในการจัดซือ้ จัดจ้างครั้งหนึง่ ไม่เกินวงเงินตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัด ซื้อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่มี ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ โ ดยตรงเพี ย งรายเดี ย ว
หรือการจัด ซื้อจัด จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุ ื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิด อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็น พัสดุที่เกี่ยวพันกับ พัสดุที่ไ ด้ทําการจัดซื้อจัด จ้าง
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพือ่ ความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พสั ดุนนั้
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิม่ เติมจะต้องไม่สงู กว่าพัสดุทไี่ ด้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุทเี่ ป็นที่ดินหรือสิง่ ปลูกสร้างซึง่ จําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอนื่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุทรี่ ัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น
ให้ใช้วธิ เี ฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมทีต่ อ้ งปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วธิ ีคัดเลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่ง
เพิม่ เติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๕๘ เพือ่ ประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ จัด
จ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซือ้
จัดจ้างกับคู่สัญญา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบยบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๕๙ เพื่อ ประโยชน์ในการจัด ทํา ร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดของพัส ดุ
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทําการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผูป้ ระกอบการก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุท่จี ะทําการจัดซือ้ จัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพือ่ นําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได้
ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อ สร้างซึ่ง ไม่อาจจัด ให้มีแบบรูป รายการงานก่อ สร้า ง
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งดําเนินการตามวรรคหนึง่ โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผมู้ ีอํานาจแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น ซึง่ จะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าทีค่ นใดคนหนึง่ ก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนผูร้ ับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธกี ารตามมาตรา ๕๕ (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ
และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด
วัน เวลา สถานที่ยื่นข้อเสนอ และเงื่อนไขอื่น ๆ
ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธกี ารอื่นด้วยก็ได้
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวน รวมทั้งระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๒) หรือ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําหนังสือเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่น ข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๖) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกํ า หนด
ในราชกจจานุเบกษา
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ทจี่ ะเข้ายื่นข้อเสนอ
ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
มาตรา ๖๕ ในการพิ จ ารณาคั ด เลือ กข้ อ เสนอโดยวิ ธี ต ามมาตรา ๕๕ (๑) หรื อ (๒)
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
(๑) ต้นทุนของพัสดุนนั้ ตลอดอายุการใช้งาน
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๓) บริการหลังการขาย
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูป้ ระกอบการ
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีท่ีกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออืน่ ก่อนตามวรรคหก
(๗) เกณฑ์อื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
พัส ดุที่รัฐ ต้อ งการส่ง เสริมหรือ สนับ สนุนตาม (๔) ให้เป็น ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่น ประกอบและจําเป็น ต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัด เลือ ก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้ง
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึง่ ประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอนื่ ๆ ก็ได้
เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ทหี่ น่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผูย้ ื่นข้อเสนอรายนัน้ และให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ด้วย
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของ
ผูย้ ื่นข้อเสนอ หรือกรณีอ่นื ทีท่ ําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้
ทั้งนี้ ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ ที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ ตามมาตรา
๑๑๗ หรือในกรณีที่มกี ารอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ให้
ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค)
หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ ีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ว ยงานของรั ฐ นั้น ไม่ ไ ด้รั บ การจั ด สรรเงิน งบประมาณที่จ ะใช้ ใ นการจัด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืน่ ใด
ในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบท่รี ัฐมนตรีกําหนด
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอนื่ ในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทัง้ นี้ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกการจัด ซื้อจัด จ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิท ธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ในการจัดซือ้ จัดจ้างทีถ่ กยกเลิกนัน้ จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผ้ปู ระกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร
เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
ในกรณีทมี่ ีหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ ื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอืน่ ตาม (๒)
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ป ระกาศในระบบเครือข่า ยสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอืน่
ด้วยก็ได้
มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทไี่ ม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๗ งาน
จ้างที่ปรึกษา
มาตรา ๖๙ งานจ้างทีป่ รึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธคี ัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะทีป่ รึกษาทีม่ ีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัตติ รงตามทีก่ ําหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา ๖๙
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานทีไ่ ม่ซับซ้อน งานทีม่ ีลกั ษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ หรืองานทีม่ ีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีทปี่ รึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป
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(๒) งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ัดเลือก ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ
การคัดเลือก
(ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะท่ีจะดําเนินการ
โดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป
(ค) เป็นงานจ้างทีม่ ีทปี่ รึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด
(ง) กรณีอนื่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(๓) งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัด เลือกแล้ว แต่ไม่มี
ผูย้ ื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) งานจ้างทีม่ ีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึง่ ไม่เกินวงเงินตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(ค) เป็นงานทีจ่ ําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค
(ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(จ) เป็นงานจ้างทีม่ ีทปี่ รึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว
(ฉ) เป็น งานที่มีความจํา เป็น เร่ง ด่ว นหรือ ที่เกี่ย วกับ ความมั่น คงของชาติ หากล่า ช้า
จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(ช) กรณีอนื่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม (๒) (ข)
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพือ่ กําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๗๑ รายละเอี ย ดของวิธี ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้ า งสํ า หรั บ งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาในหมวดนี้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญ ญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็น ที่ปรึกษา
ที่ได้ข้นึ ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล
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ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีทปี่ รึกษาเป็นผูใ้ ห้บริการในงานทีจ่ ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชือ่ ออกจากทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีทศี่ ูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ไม่ขนึ้ ทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของทีป่ รึกษาด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษานัน้
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(๒) วิธกี ารบริหารและวิธกี ารปฏิบัติงาน
(๓) จํานวนบุคลากรทีร่ ่วมงาน
(๔) ประเภทของทีป่ รึกษาทีร่ ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(๖) เกณฑ์อื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๖๙ (๑) หรือ (๒) นอกจาก
ให้พจิ ารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก
ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(๑) กรณีงานจ้างทีป่ รึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา งานทีม่ ีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่าํ สุด
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่ว ยงานของรัฐ หรืองานที่ซับ ซ้อน
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผา่ นเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สดุ
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ทีผ่ ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายทีไ่ ด้คะแนนด้านคุณภาพมากทีส่ ุด
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง
ที่ ป รึ ก ษาประเภทใดหรื อ กํ า หนดรายละเอี ย ดอื่ น ของงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง เพิ่ ม เติ ม ได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนทีป่ รึกษาให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง
มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดงั ต่อไปนี้
(๑) วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป
(๒) วิธคี ัดเลือก
(๓) วิธเี ฉพาะเจาะจง
(๔) วิธีประกวดแบบ
มาตรา ๘๐ วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
มาตรา ๘๑ วิธคี ัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผูใ้ ห้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผใู้ ห้บริการทีม่ ีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย ทั้งนี้ ให้กระทําได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผยู้ ื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๒) เป็นงานจ้างทีม่ ีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก
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(๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้
(๔) กรณีอนื่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน
ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึง่ เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พจิ ารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้กระทําได้
ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ใช้ทงั้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธคี ัดเลือก หรือใช้วิธคี ัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผยู้ ื่นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไมได้รับการคัดเลือก
(๒) ให้ใช้กับงานจ้างทีม่ ีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผใู้ ห้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผล
ทางเทคนิค
(๕) กรณีอนื่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอืน่
ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๔ เพือ่ ประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา ๘๐
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัด ซื้อ จัด จ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
ผูใ้ ห้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิตบิ ุคคล ต้องเป็นผู้ทไี่ ด้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๘๘ ผูใ้ หบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างในงานนัน้ ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรกีําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการทีม่ ีแนวคิดของงานจ้างทีไ่ ด้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
อัต ราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อ สร้าง ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้นําบทบัญญัตมิ าตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีก ารและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อ สร้า ง
ที่ไม่ได้บัญญัตไิ ว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๙
การทําสัญญา
มาตรา ๙๓ หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งทํา สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกํา หนด โดย
ความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด ทัง้ นี้ แบบสัญญานัน้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทําได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การทําสัญญา
ตามแบบทีส่ าํ นักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทําได้
ในกรณีจําเป็น ต้องทําสัญญาเป็น ภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษและต้อ งจัด ทํา
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๙๗
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้ เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานัน้ มีผลสมบูรณ์
ในกรณีที่ห น่ว ยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญ ญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง หน่ว ยงานของรัฐ
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สญ
ั ญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา ๑๐๔ ให้ถือว่าสัญญานัน้ เป็นโมฆะ
มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้
มาตรา ๙๕ สัญ ญาที่ทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่ว ง ให้
ผู้อนื่ ทําอีกทอดหนึ่ง ไม่วา่ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จา้ งช่วงตามสัญญา
มาตรา ๙๖ หน่ว ยงานของรัฐอาจจัด ทําข้อตกลงเป็น หนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา ตาม
มาตรา ๙๓ ก็ได้ เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือ การจ้างที่ป รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซือ้ จัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึง่ ผูเ้ ช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอนื่ ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีท่ีการจัด ซื้อ จัด จ้างมีว งเงิน เล็ก น้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทําข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้ตอ่ กันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซือ้ จัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกํา หนดวงเงิน เล็ ก น้อ ยให้แ ตกต่า งกัน ตามขนาด
หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนีใ้ ห้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาํ ให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอนื่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ
ก็ให้ส่งร่างสัญญาทีแ่ ก้ไขนัน้ ไปให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธกี ารงบประมาณหรือกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพิม่ หรือลดวงเงิน หรือเพิม่ หรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณีทมี่ ีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิม่ ขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสัง่ จ้างเปลีย่ นแปลงไป
จะต้องดําเนินการให้ผมู้ ีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสัง่ จ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผูอ้ นุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
มาตรา ๙๘ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ประกาศเผยแพร่สาระสํา คัญของสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง
ที่ไ ด้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
มาตรา ๙๙ รายละเอีย ดวิ ธีก ารและขั้ น ตอนการทํา สัญ ญาที่ไ ม่ไ ด้บั ญ ญัติไ ว้ใ นหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๑๐ การบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุ
มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีกําหนด
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ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผูต้ รวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และให้นาํ
บทบัญญัตมิ าตรา ๙๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม
ซึ่งไม่ใ ช่ผู้ที่ไ ด้รับ แต่ง ตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ป ฏิบัติงานเกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า งหรือ การบริหารพัส ดุ
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๐๑ งานจ้ า งก่อ สร้ า งที่มีข้ัน ตอนการดํา เนิ นการเป็ น ระยะ ๆ อัน จํ า เป็น ต้องมี การ
ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผ้คู วบคุมงาน ซึ่ง
แต่งตั้งโดยผูม้ ีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนัน้
การแต่งตัง้ คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ค่าตอบแทนผูค้ วบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินจิ ของผูม้ ีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสดุ วิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(๔) เหตุอนื่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สญ
ั ญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือ ข้อตกลงต่อ ไปนี้ ให้อ ยู่ใ นดุล พินิจ ของ
ผูม้ ีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผูข้ ายหรือผูร้ ับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(๓) เหตุอนื่ ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินหี้ รือในสัญญาหรือข้อตกลง
(๔) เหตุอนื่ ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
การตกลงกับคู่สญ
ั ญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพือ่ แก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการทีจ่ ะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ แล้วแต่กรณี หากคู่สญ
ั ญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้
ในการนี้ หน่ว ยงานของรัฐ ต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ใ ห้ มีสิ ท ธิ ฟ้อ งคดี ต่อ ศาลเพื่ อ เรีย กให้ ช ดใช้ ค่า เสีย หายตามสั ญ ญาต่ อ ไป ทั้ง นี้ หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร
และระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
ซึ่ง อย่า งน้อ ยต้อ งกําหนดให้ห น่ว ยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อ พิจ ารณาค่า เสีย หายและ
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายท่ตี ้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีท่หี น่วยงาน ของ
รัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ใน
ส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนัน้
เป็นโมฆะไม่
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตวั อย่างที่ถอื ว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผดิ พลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้คู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าด
มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธกี ารและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุทไี่ ม่ได้
บัญญัตไิ ว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ
มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ทีจ่ ะ
เข้ามาเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมการจัดซือ้ จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สญ
ั ญาเป็นสําคัญ
ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด จะถูกระงับการยื่น ข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ําหนด
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง
และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูป้ ระกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๐๘ ในกรณี ที่เ ห็ น สมควร รั ฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บกํ า หนดการประเมิน ผล
การปฏิบัติงานอืน่ นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอืน่
โดยอนุโลม
หมวด ๑๒
การทิง้ งาน
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญานัน้ กระทําการอันมีลกั ษณะเป็น
การทิง้ งาน
(๑) เป็น ผู้ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาทีก่ ําหนด
(๒) คู่สญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐหรือผูร้ ับจ้างช่วงทีห่ น่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้
ไม่ปฏิบัตติ ามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนัน้
(๓) เมื่อปรากฏว่าผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลกั ษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
(๔) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญ ญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง (๕)
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘
(๖) การกระทําอืน่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผูม้ ีอํานาจสัง่ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาเป็นผู้ทงิ้ งาน และให้แจ้งเวียน
รายชื่อผู้ท้ิงงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
รวมท้งแจ้งให้ผู้ทงิ้ งานทราบด้วย
ในกรณีทนี่ ิตบิ ุคคลเป็นผู้ท้งิ งาน ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุน้ ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหาร หรือผูม้ ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท้งิ งานด้วย
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผยู้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาเป็นผู้ท้งิ งาน และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทงิ้ งาน ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ทมี่ ีฐานะการเงินมั่นคง
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
(๓) ได้พน้ กําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชือ่ ให้เป็นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ท้งิ งานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑๑ เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว ห้ามหน่วยงานของรัฐ
ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว
หมวด ๑๓ การ
บริหารพัสดุ
มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุท่อี ยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สดุ
มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๔ ผู้ซงึ่ ได้ยื่นข้อเสนอเพือ่ ทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสทิ ธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ ในกรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ป ฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๑๕ ผูม้ ีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนีไ้ ม่ได้
(๑) การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารจัด ซื้อ จั ด จ้ า งหรือ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาผลการจัด ซื้อ จัด จ้ า ง
ตามพระราชบัญญัตินขี้ องหน่วยงานของรัฐ
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(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ
(๔) กรณีอนื่ ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถอ้ ยคําสุภาพ และระบุขอ้ เท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการอุทธรณ์ให้ชดั เจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ในกรณีทเี่ ห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด
เกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่น อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ นั้น ภายในเจ็ด วัน ทําการ
นับแต่วนั ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันทีไ่ ด้รับอุทธรณ์ ในกรณีทเี่ ห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดาํ เนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว
ในกรณีท่หี น่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่
ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๙ เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการ
พิ จ ารณาอุท ธรณ์ พิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้แ ล้ว เสร็จ ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วั น ที่ไ ด้รับ รายงานดัง กล่ า ว
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนัน้ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผูช้ นะ
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รับการคัดเลือกทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็น ว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัด จ้าง
อย่างมีนัยสําคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซือ้ จัดจ้างใหม่
หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามทีเ่ ห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟงั ไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นทีส่ ุด
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ยังพิจารณาไม่แ ล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แ จ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
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ผู้อุทธรณ์ผใู้ ดไม่พอใจคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องตามวรรคสี่
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผูน้ ั้นมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนัน้ แล้ว
หมวด ๑๕ บท
กําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๐ ผูใ้ ดเป็นเจ้าหน้าทีห่ รือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ้โี ดยมิชอบ
เพื่อ ให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้ห นึ่ง ผู้ใ ด หรือ ปฏิบัติห รือ ละเว้น การปฏิบัติห น้า ที่ใ นการจัด ซื้อ จัด จ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้
โดยทุจ ริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้ง แต่ห นึ่งปีถึง สิบปี หรือปรับ ตั้ง แต่ส องหมื่น บาทถึง สองแสนบาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ ของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา ๓๑ หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิด
ฐานขัดคําสัง่ เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดําเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอืน่ ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัด ซื้อจัด จ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ยังคงใช้บังคับได้ตอ่ ไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ในเรื่องนัน้ ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีทไี่ ม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดา
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ข้ อ บั ญ ญั ติ และข้ อ กํ า หนดใด ๆ เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
หรือ การบริห ารพัสดุข องหน่ว ยงานของรัฐ อื่น ที่ไ ม่อยู่ภ ายใต้บัง คับของระเบียบสํา นักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ มาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗
วรรคสอง หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ว แต่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)
ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐ อื่ น ที่ไ ม่อ ยู่ ภ ายใต้บั ง คั บ ของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัด จ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง หรือ กฎหรือ ระเบียบที่ออกตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ใช้บังคับ
ในกรณีที่ค ณะกรรมการนโยบายได้อ อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ว
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ หากหน่วยงานของรัฐนัน้
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ ภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง ใช้บังคับ การจัดซือ้ จัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑)
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๑๒๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ
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ในระหว่างทีย่ ังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่ ง ตั้ง หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ กํ า หนดไว้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติน้จี นกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินเี้ ข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๖ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ ใน
การดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สงั เกตการณ์
ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหน้ ําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สงั เกตการณ์ทคี่ ณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง
และการคัดเลือกผู้สงั เกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้อ งกัน การทุ จ ริต ซึ่ง คณะรัฐ มนตรีแ ต่ ง ตั้ง ยั ง คงปฏิ บัติห น้า ที่ต่อ ไปจนกว่ า คณะกรรมการ ค.ป.ท.
ตามพระราชบัญญัตินเี้ ข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทัง้ คณะกรรมการตามระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญ ญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ อื่น ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี ยังคงปฏิบัตหิ น้าทีต่ ่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตนิ ี้เข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่คี ณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติน้เี ข้ารับหน้าที่แล้ว แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ย วกับ การปฏิบัติต ามระเบีย บสํานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
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หน่วยงานของรัฐอืน่ ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐนัน้
เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นาํ ความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ตามพระราชบัญญัตินเี้ ข้ารับหน้าที่แล้ว แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุทไี่ ด้ดาํ เนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การบริห ารพัสดุข องหน่ว ยงานของรัฐ อื่น ที่ไ ม่อยู่ภ ายใต้บัง คับของระเบียบสํา นักนายกรัฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป
เว้นแต่ในกรณีทกี่ ารจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัตเิ ป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผปู้ ระกอบการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัตเิ บื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ใี ช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น
การขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการที่มีคุณ สมบัติเป็ น ผู้ยื่น ข้ อ เสนอในงานก่อ สร้า งของหน่ว ยงานของรั ฐ
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง จนกว่าจะมีการประกาศรายชือ่ ผูป้ ระกอบการทีม่ ีคุณสมบัติเป็นผูย้ ื่นข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ถือว่าเป็นรายชือ่ ที่ปรึกษาที่ได้ขนึ้ ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญตั ินี้
มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทงิ้ งานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทงิ้ งานตามพระราชบัญญัตนิ ี้
การดํ า เนิ น การเพื่ อ สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ท้ิ ง งานด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง การกระทํ า อั น มี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ ท้ิ ง งาน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลกั ษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา
๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญ ชีกลาง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานัก
งบประมาณ และหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ และกําหนดงบประมาณ รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผูร้ ับสนองพระราชโองการ พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุง่ เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึง่ จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงาน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาการทุ จ ริต และประพฤติ มิช อบในการจั ด ซื้ อ จัด จ้ า งภาครั ฐ ประกอบกั บ
มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ภาคผนวก ข

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดให้หน่วยงานอืน่ เป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๕
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี ส ถานะเป็ น นิ ติบุ ค คลตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการบริห ารทุ น หมุ น เวี ย น
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้
เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดให้หน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่ ว ยธุ ร การของศาล มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรัฐ หน่ ว ยงานสั งกั ด รัฐ สภาหรือ ในกํ า กั บ ของรัฐ สภา
และหน่วยงานอิสระของรัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญ ญัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สมควรกํ าหนดให้ ห น่ วยงานอื่น บางแห่ งเป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ เพิ่ ม เติ ม จึงจําเป็ น ต้อ งออก
กฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก ค

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ ป ระก อ บ ก าร” ห ม ายค วาม ว่ า ผู้ ป ระก อ บ ก ารงาน ก่ อ ส ร้ า งตามมาตรา ๕ ๑
หรือผูป้ ระกอบการพัสดุอนื่ ตามมาตรา ๕๒
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผูย้ ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ยื่นคําร้องขอ
ขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียน
ข้อ ๓ ผู้ที่มีสทิ ธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นนิตบิ ุคคลในประเทศไทย และมีสาํ นักงานตัง้ อยู่ในประเทศไทย
(๒) มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
(ก) งานก่อสร้าง ในกรณีท่ขี อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑
หรือ
(ข) พัสดุอื่น ในกรณีทขี่ อขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอนื่ ตามมาตรา ๕๒
(๓) มีกรรมการและกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึง่
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(๔) กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น คนต่ า งด้ า ว ต้ อ งไม่ เป็ น คนต่ างด้ าวที่ ถู ก ห้ า มมิ ให้ ป ระกอบธุร กิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๙) มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น เกณ ฑ์ ค วามต้ อ งการขั้ น ต่ํ า เช่ น ฐานะการเงิน ผลงานหรื อ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา บุคลากร หรือเครื่องมือเครื่องจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอนื่
(๑๐) คุ ณ สมบั ติห รือ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกํ าหนด
ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ข้อ ๔ กรณีผ้ปู ระกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๓) หากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผปู้ ระกอบการรายนั้นสามารถประกอบ
อาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีข องผู้ประกอบการที่ต้องมีใบอนุญ าตประกอบ
วิ ช าชี พ ได้ ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณ ฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ นั้ น กํ า หนดไว้ แ ล้ ว
ให้กรมบัญชีกลางขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบการตามกฎกระทรวงนี้ได้
หมวด ๒ การตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้าม และการตรวจติดตาม
ข้อ ๕ เมื่อกรมบัญ ชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ให้กรมบัญ ชีกลาง
ตรวจสอบคุณ สมบัติแ ละลักษณะต้อ งห้ามตามข้อ ๓ รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้
ในขณะนัน้ ให้แจ้งผูย้ ื่นคําขอดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณี
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง
ยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าที่ผ้ตู รวจสอบและผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิม่ เติมไว้ดว้ ย
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ในกรณีท่ีผู้ยื่นคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ ๓ แล้ว
หรือได้แ ก้ไขหรือ ยื่น เอกสารหรือหลักฐานเพิ่ม เติมครบถ้ว นภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบัน ทึก
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป แต่ในกรณีท่ี
ผูย้ ื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลทีค่ ืนคําขอให้ทราบด้วย
ในกรณี ที่กรมบัญ ชีกลางเปิด ให้มีการยื่น คําขอขึ้น ทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส์ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด
ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า ยังเป็น
ผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ หรือไม่ โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี
หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามข้ อ ๓ ให้ ก รมบัญ ชีกลางดํา เนิน การเพิ ก ถอนรายชื่ อ ผู้ป ระกอบการรายนั้ น ออกจากทะเบี ย น
ผูป้ ระกอบการต่อไป
เพื่ อ ประโยชน์ในการตรวจติด ตาม ให้ ผู้ป ระกอบการที่มีการเปลี่ย นแปลงข้อ มูล อื่น ใดที่มี
ผลกระทบต่อคุณ สมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญ ชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ หากไม่แจ้งหรือไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลาง
จะดําเนินการเพิกถอนรายชือ่ ผูป้ ระกอบการรายนัน้ ออกจากทะเบียนต่อไป
หมวด ๓ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้น
ผู้ประกอบการ
ข้อ ๗ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา
๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
หมวด ๔ การเพิกถอน
รายชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชื่อ ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓
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(๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอืน่ ใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึน้ ทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผูป้ ระกอบการ
ข้อ ๙ ผู้ทถี่ ูกเพิกถอนรายชือ่ ออกจากทะเบียนผูป้ ระกอบการตามข้อ ๘ (๑) สามารถยื่นขอ ขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้
เมื่อพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) ให้ยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี
หมวด ๕ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและ
หลักฐานการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๐ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการขอขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ ให้ เป็ น ไปตามบั ญ ชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้
อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี
เงิน ค่ าธรรมเนี ย มที่ ได้รับ ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก รมบั ญ ชีก ลางนํา ไปใช้ จ่า ยได้ เพื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
ข้อ ๑๑ เมื่อกรมบัญ ชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้กรมบัญ ชีกลาง
ออกหลักฐานการขึ้นทะเบียน ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กรมบัญ ชีกลางไม่รับขึ้น ทะเบียน ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ
หรือเพิกถอนรายชือ่ ออกจากทะเบียน หากผูป้ ระกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว มีสทิ ธิอทุ ธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชกลาง
คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผู้อทุ ธรณ์ โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชดั เจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ ๑๒ ให้พจิ ารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วย กับ
คําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณีที่กรมบัญ ชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็น พร้อมเหตุผลไปยัง
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็น ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทัน ภายใน
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กําหนดเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งผู้อทุ ธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๑๓ กรมบัญ ชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง
อาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
(๑) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๒) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๓) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๔) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
(๕) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
(๖) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท

๒
(๗) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๘) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๑,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา
ชายฝั่งทะเล
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
(๑๐) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องน้ํา
ภายในประเทศ
ประเภทชั้นพิเศษ
๕,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๔,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๓,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๒,๐๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๑,๕๐๐ บาท
(๑๑) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง
ประเภทชั้นพิเศษ
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๑
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๒
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๓
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๔
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๕
๕๐๐ บาท
ประเภทชั้น ๖
๕๐๐ บาท
(๑๒) การขอขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอื่น
๕,๐๐๐ บาท
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่พ ระราชบัญ ญั ติก ารจัด ซื้อจัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้
งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
รวมทัง้ อาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการ
ที่จ ะเข้าร่ว มเป็น ผู้ยื่น ข้อ เสนอต่อ หน่ว ยงานของรัฐ ได้ ผู้ป ระกอบการนั้ น ต้องเป็น ผู้ ที่ได้ขึ้น ทะเบี ย นไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก ง
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กฎกระทรวง
กําหนดพัสดุทรี่ ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒) (ซ)
และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ช) และมาตรา ๗๕ วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญ ญั ติก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑ พัสดุสง่ เสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตร
ข้อ ๑ ในหมวดนี้
“พัสดุสง่ เสริมและพัฒนาด้านการเกษตร” หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก
การเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร
ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุทรี่ ัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน
(๑) นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(๒) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
(๓) ผลิตภัณฑ์และอาหารสําเร็จรูปต่าง ๆ ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์
ของโครงการหลวงภาคเหนือ
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า องค์การตลาด
เพือ่ เกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันเกษตรกร
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร
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(๖) เมล็ดพันธุ์ขา้ วของกรมการข้าว
(๗) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รือ งานจ้างบริก ารประเภทพื ช จากเนื้ อ เยื่อ หั ต ถกรรมและอาหารที่ เป็ น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือ
กลุม่ เกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
หรือกลุม่ เกษตรกรที่เป็นนิตบิ ุคคล
(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้าํ ยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมปาไม้
ข้อ ๓ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั สดุ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ น าด้ า น การเกษ ตรต ามข้ อ ๒
ให้ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๑) จัดซือ้
ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(๓) ให้ ร าชการส่ ว นกลางและราชการส่ว นภู มิ ภ าคจัด ซื้อ พั ส ดุ ต ามข้ อ ๒ (๓) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๔) จากองค์การคลังสินค้า องค์การตลาด
เพือ่ เกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสถาบันเกษตรกร
ที่อยู่ในพื้น ที่ที่ใกล้ท่ีสุด โดยวิธีคัดเลือกและให้แ จ้งองค์การ ชุมนุม หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าว
เข้าเสนอราคาด้วย
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒ (๕) (๖) (๗) หรือ (๑๐) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(๖) ให้ห น่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๘) และ (๙) ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือกและให้แ จ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์ก ารเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัด ร้านสหกรณ์ทกี่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุม่ เกษตรกรทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคล
และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย
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หมวด ๒ พัสดุสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
ผู้ด้อยโอกาส
ข้อ ๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ ้อยโอกาส” หมายความว่า การผลิตสินค้า
การให้บริการ การค้าส่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ
จากวิสาหกิจชุมชน กลุม่ สตรี กลุม่ แม่บ้าน หรือกลุม่ อาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตําบล กลุม่ สหกรณ์
ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า หรือ กลุ่ม อาชีพ ที่อ ยู่ในการกํากับ ดูแ ลควบคุมของหน่ว ยงานของรัฐ หรือ
หน่ ว ยงานของรัฐ รับ รอง มู ล นิ ธิ องค์ ก ารสงเคราะห์ ต่ า ง ๆ หรื อ กลุ่ ม อาชี พ อื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกัน
ข้อ ๕ ให้พั สดุส่งเสริม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มและผู้ด้อ ยโอกาสดังต่อ ไปนี้
เป็นพัสดุทรี่ ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) ผลิต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ม สตรี หรือ กลุ่ม อาชี พ ต่าง ๆ ในหมู่ บ้า นและตํ าบลที่ มีลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น บุ ค คลที่ อ ยู่ ในชุ ม ชนพื้ น ที่ นั้ น ๆ รวมตั ว กัน เป็ น กลุ่ ม ตั้ งแต่ ๕ คนขึ้น ไป
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลนั้น
(ข) มีการบริห ารจัด การกลุ่ม และมีก ารทํ ากิจ กรรมของกลุ่ม อย่างต่อ เนื่อ ง รวมทั้ ง
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดาเนินกิจการร่วมกัน
(ค) สมาชิก ของกลุ่ ม ต้ อ งมี ค วามรู้ ความสามารถ และมี ค วามพร้อ มที่ จ ะพั ฒ นา
ศักยภาพในการผลิตงานทีร่ ับมาทําและงานที่รับมาทํานัน้ ต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม และ
(ง) มีการรับรองการดําเนิน งานของกลุ่ม หรือ จดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ
ทีส่ ่งเสริมการรวมกลุม่ เพื่อประกอบอาชีพ
(๒) วัสดุสาํ นักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้าง
ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ได้แก่ สถานสงเคราะห์
คนพิการและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด สถานพยาบาลพระประแดง
โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โรงเรียนสอนคนหูหนวก
หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์ (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ)
(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์
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ข้อ ๖ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ ๕ ให้ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ซื้อ หรือ จัด จ้างพั ส ดุต ามข้อ ๕ (๑) (๒) หรือ (๔) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตําบล หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๓) ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม จัดซื้อหรือจัดจ้างทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือก
ก็ได้
(ข) ให้หน่ว ยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานของรัฐจะใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น จัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๕)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ์ หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์
จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
หมวด ๓ พัสดุสง่ เสริมการ
เรียนการสอน
ข้อ ๗ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน” หมายความว่า ผลผลิต ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตหรือ
จัดทําขึน้ ในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึน้ ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปน้ี เป็น พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน
(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น
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(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
หรื อ งานจ้ า งเหมาต่ อ เรื อ ซ่ อ มแซม หรื อ ดั ด แปลงเรื อ ไม้ หรื อ เรื อ ไฟเบอร์ ก ลาสชนิ ด ต่ า ง ๆ
จากสถานศึ ก ษาประเภทวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมการต่ อ เรื อ ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่มี ีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว
(๓) งานจ้ า งทํ า ครุ ภั ณ ฑ์ และรั บ จ้ า งก่อ สร้ า งอาคารสถานที่ ข องสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
(๔) เครื่อ งมือและอุป กรณ์วิท ยาศาสตร์และวัส ดุสํานักงานขององค์การค้าของสํานัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๖) อาวุธ หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด
(๘) แบตเตอรี่ หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ วัตถุพลอยได้จากการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรืองานจ้างจัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์
(๑๐) งานจ้างพิ ม พ์ของโรงพิ ม พ์ ข องหน่ว ยงานของรัฐ หรือ โรงพิม พ์ ที่อ ยู่ในความควบคุม
ของหนวยงานของรัฐ
ข้อ ๙ วิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุสง่ เสริมการเรียนการสอน ให้ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ราชการส่ว นกลางและราชการส่ว นท้อ งถิ่น จัด ซื้อ หรือ จัด จ้างพั สดุต ามข้อ ๘ (๑)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณทหารลาดกระบัง หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่ว นท้ อ งถิ่น ไม่ ป ระสงค์จะจัด ซื้อ หรือ จัด จ้า งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่ว นกลาง
และราชการส่วนท้องถิน่ จะใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๒) ให้ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ซื้อ หรือ จัด จ้างพั สดุต ามข้อ ๘ (๒) (๘) หรือ (๙) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซือ้ หรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๓) ทีเ่ ป็นของ
สถานศึ ก ษาของตนเองหรื อ ของส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารภายในวงเงิ น ไม่ เกิ น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซือ้ หรือจัดจ้าง
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
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(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๘ (๔) ดังต่อไปนี้
(ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่องค์การค้าผลิต
ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
หรือ หากหน่ ว ยงานของรัฐ ไม่ ป ระสงค์ จ ะจัด ซื้ อ โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง หน่ ว ยงานของรัฐ จะใช้ วิ ธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(ข) ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารจัด ซื้ อ วัส ดุ สํา นั ก งานต่ า ง ๆ
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ในสังกัด กระทรวงศึก ษาธิก ารไม่ประสงค์จะจัด ซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรีย นการสอนจากสํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือ หาก
หน่ว ยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึก ษาธิการไม่ป ระสงค์จะจัด ซ้ือหรือ จัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
(๖) ให้ราชการส่ว นกลางหรือราชการส่ว นภูมิภาคจัด ซื้อหรือ จัด จ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๖)
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน
และอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัด เลือกก็ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท อุต สาหกรรมการบิน จํากัด ดําเนิน การจ้างซ่อ มอีกทอดหนึ่ง
ได้เฉพาะงานที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด ไม่สามารถดําเนินการได้เองเท่านั้นและให้คํานึงถึง
ความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย
(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๑๐) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ท่ีอยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์
ทีอ่ ยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
(ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ท่อี ยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีงานเกิน
ขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์สว่ นที่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธคี ัดเลือก จะใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ
มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อนื่ ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อนื่ ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา
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(ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ท่อี ยู่ในความควบคุม
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตาม (ก) แต่ มี ง านพิ ม พ์ ม ากเกิ น ขี ด ความสามารถที่ โ รงพิ ม พ์ จ ะพิ ม พ์ ไ ด้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนทีเ่ กินขีดความสามารถโดยวิธคี ัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะใช้วิธคี ัดเลือก จะใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อนื่ ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อนื่ ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
สามแห่งทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา
หมวด ๔
พสดุสง่ เสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา
ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้
“พั ส ดุ ส่งเสริม การวิจัย และการพั ฒ นาหรือ การให้ บ ริก ารทางการศึก ษา” หมายความว่า
การวิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้
เป็นพัสดุทรี่ ัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจยั ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
(๔) งานจ้ า งบริก ารวิ ช าการและการวิ จั ย ของสถาบั น วิจั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๑ (๑) (๓) หรื อ (๔) โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ จัด จ้างพั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๑ (๒) ในขอบเขตสาขาที่ จัด ให้ มี
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ก็ได้ ทั้งนี้ การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน การวิจัย
หรือการปฏิบัติหน้าที่อนื่ ๆ โดยปกติของข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
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หมวด ๕ พัสดุสง่ เสริม
นวัตกรรม
ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย
ของสํานักงบประมาณ
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุสง่ เสริมนวัตกรรม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๕ ดังต่อไปนี้
(๑) หากพัสดุท่ีจะจัดซื้อหรือจัด จ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้ห น่วยงาน
ของรัฐจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงจากผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการโดยตรง
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผขู้ ายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธคี ัดเลือก โดยแจ้งผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย
หมวด ๖ พัสดุสง่ เสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกัน
หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน
(๑) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(๒) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย
ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว
(๓) ยาที่ อ ยู่ ในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ งชาติห รือ เวชภั ณ ฑ์ ซึ่งองค์ ก ารเภสั ช กรรมหรือ โรงงาน
เภสัชกรรมทหาร มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจาํ หนาย
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ทไี่ ด้ขนึ้ บัญชีนวัตกรรมไทย
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๑) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซือ้ ยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๗ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒๐ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จัด ซื้ อ พั ส ดุ ต ามข้ อ ๑๘ (๒) โดยวิธี เฉพาะเจาะจงจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้จดั ซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ทั้งนี้ ราคายาหรือเวชภัณฑ์ทหี่ น่วยงานดังกล่าว
จําหน่ายต้องไม่สงู กว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๓) โดยวิธี
คัดเลือก โดยจะจัดซือ้ จากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผูข้ ายรายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้ง
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีทพี่ ัสดุตามข้อ ๑๘ (๓)
มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่ ค ณะกรรมการพัฒ นาระบบยาแห่งชาติกําหนด ให้ราชการส่ว นกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยต้องจัดซื้อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว
ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๕)
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย
หมวด ๗ พัสดุสง่ เสริมความมั่นคงด้านพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้
“พัสดุสง่ เสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า สินค้าหรือบริการ
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้าํ มันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ํา หรือไฟฟ้า
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุสง่ เสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปน้ี เป็นพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามันต่าง ๆ ของโรงงานกลัน่ น้าํ มันฝาง กรมการพลังงานทหาร
(๓) งานจ้างบริก ารไฟฟ้ า หรือ ประปา ของการไฟฟ้ า นครหลวง การไฟฟ้ า ส่ว นภูมิภ าค
การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
ขอ้ ๒๖ วิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒๕ (๑) ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ไม่
ประสงค์จะจัด ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะ
ใช้วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๘ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) ให้ห น่วยงานของรัฐในสังกัด กระทรวงกลาโหม จัด ซื้อพัสดุตามข้อ ๒๕ (๒) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง กรมการพลังงานทหาร หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จะใช้วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
(๓) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๕ (๓)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปา
ส่วนภูมิภาค หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธคี ัดเลือกก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๑๙ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่พ ระราชบัญ ญั ติก ารจัด ซื้อจัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีป ระกาศเชิญ ชวนทั่วไปหรือวิธีคัด เลือกให้คํานึงถึงเกณฑ์ร าคาและพิจ ารณาเกณฑ์อื่น ประกอบด้ว ย
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์อื่นหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพนั้นรวมถึงพัสดุ
หรือประเภทของทีป่ รึกษาที่รฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง และในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รฐั ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก จ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๐ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทีไ่ ม่ทาํ ข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผูต้ รวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัด ซื้อจัด จ้างสิน ค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จําหน่าย
ก่อ สร้าง หรือ ให้บ ริก ารทั่ว ไป และมีว งเงิน ในการจัด ซื้อ จัด จ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ใช้วธิ เี ฉพาะเจาะจง
ข้อ ๒ งานจ้างทีป่ รึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วธิ เี ฉพาะเจาะจง
(๑) งานจ้างทีป่ รึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึง่ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วธิ เี ฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ในกรณี ที่การจัดซื้อ จัด จ้างมีว งเงิน เล็กน้อ ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจดจ้างนั้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๑ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกําหนดวงเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทเี่ ป็นสินค้า
งานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มวี งเงินเล็กน้อย
จะไม่ทํา ข้อ ตกลงเป็ น หนั งสือ ก็ได้ และการจัด ซื้อ จัด จ้างที่ มีว งเงิน เล็ก น้ อ ยจะแต่งตั้งบุ ค คลหนึ่ งบุค คลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นตองออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก ฉ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๒ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ
หรื อ บริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ แนะนํ า ทางด้ า นวิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม ผั ง เมื อ ง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือด้านอืน่ ตามทีส่ าํ นักงานประกาศกําหนด
“ที่ปรึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา และได้
ขึ้นทะเบียนการเป็นทีป่ รึกษากับสํานักงาน
“ที่ปรึกษานิตบิ ุคคล” หมายความว่า นิตบิ ุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน
“บุคลากรที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี ห้าปี และสองปี ตามลําดับ จากสถาบันการศึกษาทีส่ ํานักงาน
ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา
และปฏิบัตงิ านเต็มเวลาการทํางานปกติของทีป่ รึกษานิตบิ ุคคลนั้น
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือทีส่ ํานักงานออกให้เพื่อแสดงว่าได้มีการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษานิตบิ ุคคล
“องค์กรของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการทีม่ ีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายจัดตัง้ หน่วยงานนัน้ กําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา
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(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ และ
กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่น
ทีจ่ ัดการศึกษาทีเ่ ทียบเท่าระดับอุดมศึกษา
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่ ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ งขึ้ น ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตัง้ ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
“ผู้อาํ นวยการ” หมายความว่า ผู้อาํ นวยการสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ ๒ ให้สํานักงานจัด ทําจรรยาบรรณการเป็น ที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่ให้ที่ปรึกษาอิสระ
และทีป่ รึกษานิติบุคคลทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าทีเ่ ป็นที่ปรึกษา
หมวด ๑
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นทีป่ รึกษาตามกฎกระทรวงนีม้ ี ๒ ประเภท ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ
(๒) ที่ปรึกษานิตบิ ุคคล
ข้อ ๔ ที่ ป รึก ษาอิ ส ระตามข้ อ ๓ (๑) ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี
ห้าปี และสองปี ตามลําดับ จากสถาบัน การศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์
ในการทํางานในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา
(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
หรือเป็นบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานประจําในหน่วยงานใด
(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จําคุก
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๕) หรือ (๖)
ข้อ ๕ ที่ป รึกษานิติบุคคลตามข้อ ๓ (๒) ต้อ งมีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลัก ษณะต้อ งห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นนิตบิ ุคคลในประเทศไทย
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(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นทีป่ รึกษา
(๓) มีทุนจดทะเบียนทีช่ ําระแล้วตั้งแต่หนึง่ ล้านบาทขึ้นไป
(๔) มีจาํ นวนหุน้ ของผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึง่ มีสทิ ธิในการออกเสียง
และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๕) มีกรรมการและกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึง่
(๖) มีบุคลากรทีป่ รึกษาทีม่ ีสญ
ั ชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๒) (๕) หรือ (๖)
ความในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม
และความในวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ
ข้อ ๖ ในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต
ในการประกอบกิจการ ให้ท่ีปรึกษายื่นเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษาด้วย
ข้อ ๗ กรณีทป่ี รึกษาที่ไม่มีคุณสมบัตติ ามข้อ ๔ (๑) หรือไม่มีคุณสมบัตติ ามข้อ ๕ (๔)
หรือ (๕) หากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา
รายนั้น สามารถประกอบอาชีพ หรือ ประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีของที่ปรึกษาที่ต้อ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว
ให้สํานักงานขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้
ข้อ ๘ การคํานวณประสบการณ์ โครงการของที่ป รึก ษาอิส ระหรือ ที่ป รึก ษานิติบุค คล
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา เอกสารระบุขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนด โดยให้นับเฉพาะโครงการ
ที่ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็จ ทัง้ นี้ มูลค่าขั้นต่าํ ของโครงการ ให้เป็นไปตามทีส่ าํ นักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึง่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นทีป่ รึกษาไมน่ ้อยกว่าห้าปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นทีป่ รึกษาไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัตติ าม (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิตบิ ุคคลมีสามระดบั ได้แก่
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึง่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นนิตบิ ุคคลไม่น้อยกว่าสามปี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๕ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(ค) มีบุ ค ลากรที่ ป รึก ษาไม่น้ อยกว่าห้ า คน ซึ่งมี ป ระสบการณ์ ในการเป็ น ที่ป รึก ษา

ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นนิตบิ ุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(ค) มีบุ ค ลากรที่ ป รึก ษาไม่ น้อ ยกว่า สองคนซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ในการเป็ น ที่ ป รึก ษา
ไม่น้อยกว่าสามปี
ที่ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน (๒) (ก) อาจเป็น
ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ และมีบุคลากร
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาดคุณ สมบัติตาม (๑)
หรือ (๒)
ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึน้ ทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิตบิ ุคคลในสาขาใดสาขาหนึง่
หรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาการเกษตรและการพั ฒ นาชนบท (Agriculture and Rural Development
Sector: AG)
(๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (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) สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)
(๙) สาขาประชากร (Population Sector: PO)
(๑๐) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร (Information and Communication
Technology Sector: ICT)
(๑๑) สาขาการท่องเทีย่ ว (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 ริ ห ารแ ล ะ ก ารพั ฒ น าอ งค์ กร (Management and Institutional
Development Sector: MID)
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)
(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)
การจําแนกลักษณะของแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามทีศ่ ูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีส่ าํ นักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนัน้ ทีป่ รึกษาอิสระจะต้อง
มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น จะพิจารณาจาก
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ
การขึ้นทะเบียน
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) มีบุคลากรทีป่ รึกษาทีม่ ีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึง่ คน
หมวด ๒ การขึ้นทะเบียนและอัตรา
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๔ ที่ป รึก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขึ้น ทะเบี ย นเป็น ที่ ป รึก ษาอิส ระหรือ ที่ ป รึก ษานิติบุ ค คล ให้
กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ ให้
เป็นไปตามทีส่ าํ นักงานประกาศกําหนด
ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ
ตามข้ อ ๑๔ หากเป็น ไปตามที่ กําหนดในหมวด ๑ ประเภท คุณ สมบั ติ แ ละลัก ษณะต้ อ งห้ า ม และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
สํานักงานจะขึน้ ทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบวันนับแต่วันทีข่ ้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามแบบทีส่ าํ นักงานกําหนด
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้
ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) การขึ้นทะเบียนเป็นทีป่ รึกษาอิสระ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นทีป่ รึกษานิตบิ ุคคล จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๗ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้สาํ นักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี
เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ไ ด้ รั บ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ สํ า นั ก งานนํ า ไปใช้ จ่ า ยได้ เ พื่ อ ประโยชน์
ในการดําเนินงานของศูน ย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
หมวด ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่
ปรึกษา
ข้อ ๑๗ การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของที่ป รึกษา ให้เป็น ไปตามระเบียบที่รัฐ มนตรี
ประกาศกํ า หนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ หรือ มาตรา ๑๐๘ ทั้ งนี้
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล คณะกรรมการประเมินผล
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา
หมวด ๔ การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติม
ข้อมูล
ข้อ ๑๘ ทีป่ รึกษานิตบิ ุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูลให้สาํ นักงาน
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน นับแต่วันทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามทีส่ าํ นักงานประกาศกําหนด
หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทําให้ที่ปรึกษานิติบุคคลขาดคุณ สมบัติต ามข้อ ๕
ให้ที่ปรึกษานิตบิ ุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้สาํ นักงานทราบ
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
กับหน่วยงานของรัฐ
หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล
ตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี ให้ทปี่ รึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้แ ล้ว เสร็จ และแจ้งให้ สํานัก งานทราบภายในเก้าสิบ วัน นับ แต่วัน ที่มีก ารเปลี่ย นแปลง
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ข้นึ ทะเบียนไว้
ในกรณีเช่นนีใ้ ห้นําความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิตบิ ุคคลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ ๑๘ ให้ดาํ เนินการตามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง
ที่ปรึก ษาอิสระหรือ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมประสบการณ์ โครงการ
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
ทั้งนี้ ตามทีส่ าํ นักงานประกาศกําหนด

หน้า ๒๘ ราช
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หมวด ๕ การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้น
ทะเบียน
ข้อ ๒๐ เมื่อ ปรากฏกรณี ใดกรณี ห นึ่งดังต่อ ไปนี้ สํานัก งานจะเพิกถอนการขึ้น ทะเบียน
เป็นทีป่ รึกษาตามกฎกระทรวงนี้
(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน กําหนดระดับหรือสาขา
(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าทีป่ รึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิตบิ ุคคลยื่นข้อเสนออันเปนเท็จ
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษานิตบิ ุคคลที่ถกู ปรับลดระดับตามระเบียบทีอ่ อกตามข้อ ๑๗
ข้อ ๒๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ วรรคสอง ในกรณีที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี สํานักงานจะยกเลิก
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒๐
(๑) (๒) หรือ (๓) จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบกําหนดสองปีนับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอน
ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึก ษานิ ติ บุ ค คลที่ ถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น ทะเบี ย นตามข้ อ ๒๑ จะขอ
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้ เมื่อมีคุณสมบัตหิ รือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว
ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ สํานักงานจะยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ให้มีหนังสือแจ้งให้สาํ นักงานทราบเพือ่ ยกเลิกการขึน้ ทะเบียนนั้น
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สาํ นักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๕
(๒) ปรับลดระดับของทีป่ รึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษานิตบิ ุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล หรือสาขาที่ได้ข้นึ ทะเบียนไว้
ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม
(๔) เพิกถอนการขึน้ ทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๑
ให้ ที่ ป รึก ษาอิส ระหรือ ที่ ป รึก ษานิติบุ ค คลมี สิท ธิอุท ธรณ์ ต่อ สํานัก งาน โดยยื่น คําอุ ท ธรณ์
เป็นหนังสือต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน
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ข้อ ๒๖ เมื่อสํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ ให้พจิ ารณาโดยไม่ชักช้า หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่ วัน ที่
ได้รับ รายงาน ถ้ามี เหตุ จําเป็น ไม่อ าจพิ จ ารณาให้ แ ล้ว เสร็จ ได้ ทัน ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้มี
หนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๗ การ
ให้บริการข้อมูล
ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบี ย นที่ ป รึก ษา โดยเผยแพร่แ ละให้ บ ริก ารข้อ มู ล ดั งกล่ าวเพื่ อ เป็น การส่ง เสริม
และให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้ข้ึนทะเบียนก่อนวัน ที่กฎกระทรวง นี้
ใช้บังคับ ดําเนิน การยื่นคําขอขึ้น ทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสทิ ธิ
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในหนังสือ รับรองจนกว่าสํานักงานจะออกหนังสือรับ รอง
การขึ้นทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงนี้ แต่ทั้งนีต้ ้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน
ตามข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับกรณีนี้
เมื่อพ้นกําหนดเวลาการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองนัน้ สิ้นผล และให้
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๐ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่พระราชบัญ ญัติการจัด ซื้อจัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ที่ปรึกษาทีจ่ ะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้กับศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง ทัง้ นี้ วิธีการยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนทีป่ รึกษา
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นทีป่ รึกษา ให้เป็นไปตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก ช

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญ ชีท้าย
กฎกระทรวงน้ี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประเภทงาน

รายการ

งานสถาปัตยกรรม

ออกแบบ

ขนาดโครงการ
(ล้านบาท)
ขนาดเล็ก (< ๕๐)
ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐)
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐)
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)
ขนาดพิเศษระดับทีส่ อง
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)
ขนาดพิเศษระดับทีส่ าม
(> ๕,๐๐๐)

ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ขนาดเล็ก (< ๕๐)
ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐)
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐)
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)
ขนาดพิเศษระดับทีส่ อง
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)
ขนาดพิเศษระดับทีส่ าม
(> ๕,๐๐๐)

อัตรา
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)
ไม่ซบั ซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก
๔.๕
๖.๕
๘.๕
๔
๕.๒๕
๗
๓.๕
๔
๖
๓
๓.๕
๕
๒.๕

๓

๔

๑.๕

๒.๕

๓

๔.๕
๔
๓.๕
๓

๖.๕
๕.๒๕
๔
๓.๕

๘.๕
๗
๖
๕

๒.๕

๓

๔

๑.๕

๒.๕

๓

หมายเหตุ
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่
ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมสิ ถาปัตยกรรม
ที่มแี บบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยชี ั้นสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศลปกรรม วัฒนธรรม หรือ
ธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ
อาคารที่มีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร
เก็บวัสดุทเี่ สี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพน้ ที่
อนุรักษ์ ภูมิทศั น์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม
ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมสิ ถาปัตยกรรม ทีต่ ้อง
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชนใช้สอยที่ซบั ซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างทีซ่ บซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม
อาคารพักอาศัยรวม สนามกฬา สถานกักกนั หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ
ห้างสรรพสินคา้ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินคาและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชมชน ภูมิทัศนบริเวณอาคารสาธารณะ
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม
ไม่ซบั ซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมสิ ถาปัตยกรรม มลี ักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินคา้ อาคารจอดรถยนต์ ตลาด รานค้า ศูนย์อาหาร
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านทีอ่ ยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมทิ ัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญ ญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้า งให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง จึ งจํ า เป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก ซ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๓ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้
สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัด ซื้อจัด จ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ผู้ซึ่งได้ยื่น ข้อ เสนอเพื่อ ทําการจัด ซื้อ จัด จ้างกับ หน่วยงานของรัฐ ไม่มีสิท ธิอุท ธรณ์ เกี่ย วกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) คุณ สมบัติข องผู้ยื่นข้อ เสนอรายอื่น ที่เข้าร่วมการจัด ซื้อ จัด จ้างพัสดุในครั้งนั้น โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ ไป ด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ในกรณีที่ห น่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผูป้ ระกอบการซึ่งเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนัน้ มิได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๔ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ
กับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อ
มิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า อันอาจจะก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ภาคผนวก ฌ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
โดยทีเ่ ป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพือ่ กําหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒
วรรคสามและวรรคสี่ 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 วรรคสี่
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓
แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ ๑
นิยาม
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผูด้ ํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นนิตบิ ุคคล

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๒ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้วา่ ราชการจังหวัด
(๓) ราชการส่ว นท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่า
(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่ง ที่
เรียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ีฐานะเทียบเท่า
(๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อาํ นวยการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชือ่ อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า
(๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสํานักงาน
ศาลปกครอง เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี
(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า
(๑๒) หน่ว ยงานอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน
ตามกฎหมายจัดตัง้ หน่วยงานนัน้
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“ผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัด จ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็น ผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อ มในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุค คลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่น ข้อ เสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
การมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ์กัน ในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัด การ
ผู้บริห าร หรือ ผู้มีอํานาจในการดําเนิน งานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ ของนิติบุคคลรายหนึ่ง
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิตบิ ุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนัน้ ในคราวเดียวกัน
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุน้ ส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
เป็น หุ้น ส่ว นในห้างหุ้น ส่ว นสามัญ หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นจํา กัด หรือเป็น ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ใ นบริษัท จํา กัด
หรือบริษทั มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน
คําว่ า “ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ” ให้ห มายความว่า ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ถือ หุ้น เกิ น กว่ าร้ อ ยละยี่สิ บ ห้ า ใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิตบิ ุคคลรายหนึง่ เป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุน้ รายใหญ่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐนัน้ ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้เ ป็น หุ้น ส่ว น หรือ ผู้ถือ หุ้น โดยที่ ต นเองเป็น ผู้ใ ช้ อํานาจในการบริห ารที่แ ท้จริง หรือ เป็น หุ้น ส่ว น
หรือผู้ถอื หุน้ ทีแ่ ท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุน้ ส่วน
หรือบริษทั จํากัด หรอบริษทั มหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูย้ ื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผยู้ ื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
กระทําการอย่างใด ๆ อันเป็น การขัด ขวาง หรือ เป็น อุป สรรค หรือไม่เปิด โอกาสให้มีก ารแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน
หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขูว่ ่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่า
กระทํ า การทุ จริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ ในระหว่ าง
ผู้ยื่นข้ อเสนอด้วยกั น หรือ เพื่ อ ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ผู้ ยื่น ข้อ เสนอรายหนึ่ ง รายใดเป็ น ผู้มี สิท ธิ ทํ า สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“ผูม้ ีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัต”ิ หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
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โดยวิธีคัด เลือกตามข้อ ๗๔ คณะกรรมการดําเนิน งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่ว ไป
ตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปตามข้ อ ๑๔๖
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๔๙ และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ ๑๕๕
“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้าทีผ่ ู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า
ภาพสินค้า พร้อมคําบรรยายประกอบตามทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการ
หรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ส่วนที่ ๒ การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุม
พิจารณา
ข้อ ๕ ในกรณีทมี่ ีเหตุอนั ควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้พจิ ารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ ๓ ผู้มีอํานาจและการ
มอบอํานาจ
ข้อ ๖ ผูม้ ีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผูซ้ ึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้ น
แต่ ก ระทรวงกลาโหมหรือ หน่ ว ยงานของรัฐ อื่ น ที่ ผู้รั ก ษาการตามระเบี ย บประกาศกํ า หนดให้
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผูบ้ ังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผ้ดู ํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คํานึงถึงระดับ
ตําแหน่ง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ทไี่ ด้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ตอ้ งรับมอบอํานาจนัน้ และจะมอบ
อํานาจนัน้ ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนัน้ ต่อไปได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
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(ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชัน้ ต้นทราบด้วย
(ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชัน้ ต้นแล้ว
(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม
หรือของหน่วยงานของรัฐอืน่ ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ ๖
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่อ งการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการสั่งการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ
ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็น เพื่อประโยชน์ข องภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐ ใด
จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้ โดยให้ผ้มู อบอํานาจ
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๔ การดําเนินการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙ การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ต ามระเบี ย บนี้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)
ตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ใช้เอกสารที่จัด พิมพ์จากระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธกี ารทีก่ ําหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐและผูป้ ระกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ
ส่วนที่ ๕ การจัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัด ทําแผนการจัด ซื้อจัด จ้างประจําปีเสนอหัว หน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ ขอความเห็นชอบ
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชือ่ โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอืน่ ตามทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แ ผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
และของหน่ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่ ก รมบัญ ชี ก ลางกํ า หนด และให้ปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผย
ณ สถานทีป่ ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีทบี่ ัญญัตไิ ว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซ้อจัดจ้างในโครงการนัน้ ได้
ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด จ้างประจําปีตามข้อ ๑๑ แล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒
หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจํ า ปี
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น จั ด ทํ า รายงานพร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ล
ที่ขอเปลีย่ นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
ส่วนที่ ๖ การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผ้มู ีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนิน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกัน
หรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตัดรายชื่อผูย้ ื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผยู้ ื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัตแิ ยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผ้ยู ื่นข้อเสนอเป็นนติ ิบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผูม้ ีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
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(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผู้จัดการ ผูม้ ีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผ้ยู ื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัต รประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผูร้ ่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการ
ที่กําหนดในระเบียบนี้
ส่วนที่ ๗ การจัดทําบันทึกรายงานผลการ
พิจารณา
ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) รายงานขอซื้อ หรือ ขอจ้า งตามความในหมวด ๒ ส่ว นที่ ๒ หมวด ๓ ส่ว นที่ ๒
และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี
(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนัน้ (ถ้ามี)
(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทัง้ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้างนั้น
ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๘ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมวด ๒ การ
ซื้อหรือจ้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๗ การดําเนิน การในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง ผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนัน้
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผ้รู ับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว
ข้อ ๑๙ หน่ว ยงานของรัฐ แห่ง ใดประสงค์จ ะซื้อ หรือ จ้า งให้กับ หน่ว ยงานของรัฐ แห่งอื่น
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการซือ้ หรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง และการทําสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการทีก่ ําหนดต่อไป
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึง่ เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพือ่ ให้วิธีการซือ้
หรือจ้างหรืออํานาจในการสัง่ ซือ้ สั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได้
กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ
ส่วนที่ ๒ กระบวนการ
ซื้อหรือจ้าง
การจั ดทํ าร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอี ยดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั สดุ หรื อแบบรู ปรายการ
งานก่อสร้าง
ข้อ ๒๑ ในการซื้ อ หรื อ จ้ า งที่มิใ ช่ ก ารจ้า งก่อ สร้ า ง ให้ หั ว หน้า หน่ว ยงานของรั ฐ แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัด ทํา
ร่า งขอบเขตของงานหรือรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของพัส ดุที่จะซื้อหรือ จ้าง รวมทั้งกํา หนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๙ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
ให้ กํา หนดรายละเอี ย ดคุณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุท่ีจ ะซื้ อ หรื อ จ้ า ง หรือ รายการในการก่ อ สร้ า ง
ตามมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุต สาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ไ ด้
หรือในกรณีพสั ดุที่จะซือ้ หรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผไู้ ด้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามทีร่ ะบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน้
ในการจ้า งก่ อ สร้ า ง ให้หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรัฐ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการขึ้ น มาคณะหนึ่ ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรอควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอซือ้ หรือขอจ้าง
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓
และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ ขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้ งซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือ รายละเอีย ดคุณ ลั ก ษณะเฉพาะของพัส ดุห รื อ แบบรูป รายการ
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาทีต่ ้องการใช้พัสดุนนั้ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธนี นั้
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อ เสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแ ต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ
หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้ อ หรือ จ้ า งกรณี จํา เป็น เร่ง ด่ ว นอั น เนื่ อ งมาจากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ไ ม่ อ าจคาดหมายได้
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๐ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒๓ ในการซื้อทีด่ ินหรือสิง่ ปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าทีจ่ ัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้ งซื้อ
(๒) รายละเอียดของทีด่ ินหรือสิง่ ปลูกสร้างทีต่ ้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อทีแ่ ละท้องที่ทตี่ ้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(๔) ราคาซื้อขายของทีด่ ินหรือสิง่ ปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงิ น ที่ จ ะซื้อ โดยให้ร ะบุ ว งเงิ น งบประมาณ ถ้ า ไม่มี ว งเงิ น ดั ง กล่า วให้ร ะบุ วงเงิ น
ที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนัน้
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตอ้ งซื้อโดยวิธีนนั้
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ทีจ่ ําเป็นในการซื้อ
ข้อ ๒๔ เมื่อ หัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๒
หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการตามวิธซี ื้อหรือจ้างนัน้ ต่อไปได้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๒๕ ในการดํ า เนิน การซื้ อ หรื อ จ้ า งแต่ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า หน่ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึน้ เพือ่ ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธคี ัดเลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ
๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชือ่ อย่างอื่น โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นสําคัญ
ในกรณีจาํ เป็นหรือเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
แต่จาํ นวนกรรมการทีเ่ ป็นบุคคลอืน่ นัน้ จะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๑ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ กรรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา หรื อ กรรมการซื้อ หรือ จ้ า งโดยวิ ธี คัด เลือ ก
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒเิ กี่ยวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่ง
หนึง่ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาํ บันทึกความเห็นแย้งไว้ดว้ ย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผูม้ ีสว่ นได้เสียกับผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้น้นั ลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนัน้ และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
วิธีการซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทําได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป
(๒) วิธคี ัดเลือก
(๓) วิธเี ฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป กระทําได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
(๒) วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๓) วิธสี อบราคา
ข้อ ๓๐ วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างทีม่ ีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุทไี่ ม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market)
ตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึ่งมี
วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด ในการ
ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ห รื อ วิ ธีป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ ใ นรายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ้ า ง
ตามข้อ ๒๒ ด้วย
ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑
หรือข้อ ๓๒ แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพือ่ ขอความเห็นชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน
ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามทีก่ ําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทาํ ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านัน้ และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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ข้อ ๓๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีท่ีผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว
และยังไม่ไ ด้ลงทะเบียนในระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หากประสงค์จ ะเข้า ร่ว ม
เสนอราคาในครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา
ข้อ ๓๗ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดาํ เนินการดังนี้
(๑) กรณีเป็นการซือ้ หรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๑) ให้ผ้ปู ระกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
(๒) กรณีเป็นการซือ้ หรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๒) ให้ผ้ปู ระกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริม่ กระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที พร้อมทัง้ ให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากีค่ รั้งก็ได้
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึง่ ห้ามมิให้ร่นหรือเลือ่ น หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีทกี่ รมบัญชีกลางแจ้งเลือ่ นกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกี่ย วกับ การเสนอราคาผ่านระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และเมื่อ ได้ดํา เนินการ
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ในลําดับแรกเป็นผูช้ นะการเสนอราคาในครัง้ น้นั
ในกรณีที่มีผ้เู ข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อ หน่ว ยงานของรัฐ ให้เ จ้า หน้า ที่เ สนอหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ ผ่านหัว หน้าเจ้า หน้า ที่
เพื่อพิจารณารับราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ ได้
ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัว หน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่ พิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดําเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธคี ัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
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ข้อ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการ ดังนี้
(๑) ต่อรองราคากับผูเ้ สนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผูเ้ สนอราคารายนัน้
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เงื่อ นไขที่กํา หนดไว้ใ นเอกสารซื้อ หรือ จ้า งด้ว ยวิธีต ลาดอิเ ล็ก ทรอนิกส์ทุก รายผ่า นทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นยืนราคาตามทีเ่ สนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผูเ้ สนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครัง้ ใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน ร้อยละสิบของวงเงิน ที่จะซื้อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนัน้
(๓) ถ้าดําเนิน การตาม (๒) แล้ว ไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัว หน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ
ในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหนึ่ง เสนอราคาผิด เงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
พัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเง่อนไขทีก่ ําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น หรือพิจารณาผูท้ เี่ สนอราคาต่าํ ในลําดับถัดไปเป็นผูช้ นะการเสนอราคาก็ได้ ทัง้ นี้ ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหนาหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผูม้ ีอํานาจ
อนุมัติส่ังซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิด เผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔๓ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ทํ า เอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามทีก่ ําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่ว ยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็น ว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ไปให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้ กํ า หนดเป็ น วั น ถั ด จากวั น สุด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเท่านัน้ และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่น ข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพือ่ ทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดท่ีกําหนดให้ตอ้ งมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการยื่ น ข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ยื่ น ผ่ า นทางระบบประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผยู้ ื่นข้อเสนอนําเอกสารนัน้ พร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทําการของหน่ว ยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อ
ของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กํากับในเอกสารนัน้ ด้วย
การกํา หนดวัน ให้ผู้ยื่น ข้อ เสนอนําตัว อย่างพัส ดุที่เ สนอมาแสดงเพื่อ ทดลอง หรือ ทดสอบ
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็น วัน ใดวัน หนึ่งภายใน ๕ วัน ทําการ นับ ถัด จากวัน เสนอราคา เว้น แต่การดํา เนิน การ
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า ๑ วันได้
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
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ข้อ ๔๕ เมื่อผูม้ ีหน้าทีร่ ับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จดั ทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
พร้อ มนําร่า งขอบเขตของงานหรือ รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะของพัส ดุที่จ ะซื้อ หรือ จ้า งเสนอหัว หน้า
หน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพือ่ ให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ท่ี จ ะซื้อ หรื อ จ้ า งเป็น ไปด้ ว ยความรอบคอบ
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพั ส ดุ ที่ จ ะซื้อ หรื อ จ้ า งพร้อ มกับ ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้า งด้ ว ยวิธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผูป้ ระกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้
(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ห น่วยงานของรัฐ
นําร่า งประกาศและร่างเอกสารซื้อ หรือ จ้า งด้ว ยวิธีประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิกส์เ ผยแพร่เ พื่อ รับ ฟัง
ความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๔๖ ในกรณี ท่ีห น่ ว ยงานของรัฐ นํ า ร่ า งประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรือ จ้ า งด้ว ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการมีความคิดเห็น
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จดั ซือ้ จัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่ว มกับผู้มีห น้าที่รับผิด ชอบจัด ทํา
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ และให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผูม้ ีความคิดเห็นทกรายทราบเป็นหนังสือ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๗ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๒) กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีจ่ ดั ทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ
ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่น ข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีทมี่ ีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายทีห่ น่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัด ทํา เอกสารนั้น แต่ไ ม่รวมถึงค่า ใช้จ่า ยส่ว นอื่น ที่ห น่ว ยงานของรัฐ ได้ใ ช้จ่า ยจากเงินงบประมาณ
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จา่ ยในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
ให้ผ้รู ับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซือ้ เอกสารประกวดราคาอีก
ข้อ ๕๐ ให้ก รมบัญ ชีก ลางจัด ส่ง ประกาศและเอกสารซื้ อ หรือ จ้า งด้ว ยวิธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ ๔๘ ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพือ่ ยื่นข้อเสนอด้วย
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึง่ ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทําการ
(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทําการ
(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อยกว่า
๒๐ วันทําการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๘ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

รัฐ วิส าหกิจใดมีความจําเป็น จะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ต ามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่กํา หนดไว้ใ นระเบีย บนี้ ให้เ สนอต่อ คณะกรรมการวินิจ ฉัย เพื่อ ขอความเห็น ชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๕๒ ในกรณีท่โี ดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อ ให้เ กิด ความชัด เจน ให้อ ยู่ในดุล พินิจ ของหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ
ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๕๔ เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผปู้ ระกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงครั้งเดียว
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลือ่ น หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีทกี่ รมบัญชีกลางแจ้งเลือ่ นกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เกี่ย วกับ การเสนอราคาผ่านระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และเมื่อ ได้ดํา เนินการ
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้
(๑) จัด พิม พ์ใ บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่น ข้อ เสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผูย้ ื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ทั้ง นี้ การซื้อ หรือ จ้า งที่มีการกําหนดคุณ ลัก ษณะเฉพาะที่จ ะต้อ งคํานึง ถึง เทคโนโลยี
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึง่ อาจจะมีขอ้ เสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๑๙ ราช
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(๒) ตรวจสอบการมีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น และเอกสารหลัก ฐานการเสนอราคาต่ า ง ๆ
และพัส ดุตัว อย่ าง (ถ้ามี) หรื อ พิจ ารณาการนํา เสนองานของผู้ ยื่น ข้อ เสนอทุก ราย หรือ เอกสาร ที่
กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผูย้ ื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และยืน่ เอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูย้ ื่นข้อเสนอ
รายใดก็ ไ ด้ แต่ จ ะให้ ผู้ ยื่น ข้อ เสนอรายใดเปลี่ ย นแปลงสาระสํา คัญ ที่เ สนอไว้ แ ล้ ว มิ ไ ด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชือ่ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนัน้
ในกรณีที่ผยู้ ื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่ว นที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ทเี่ สนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย
ในกรณีทผ่ี ู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาทีก่ ําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ทเี่ สนอราคาต่ํารายถัดไป
หรือผู้ทไี่ ด้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผูย้ ื่นข้อเสนอ ราคาทีเ่ สนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผูย้ ื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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ข้อ ๕๖ ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย
แต่ ถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พี ย งรายเดี ย ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนิน การต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีทไี่ ม่มีผยู้ ื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงือ่ นไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธคี ัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธเี ฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผเู้ สนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ําสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น ใน
กรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ทชี่ นะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒
ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ท่เี สนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่น
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนทีส่ งู กว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ทเี่ สนอราคารายนัน้
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทเี่ สนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ท่เี สนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซือ้ หรือจ้างจากผู้ทเี่ สนอราคารายนัน้
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้ว ไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัว หน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุล พินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือ จ้าง หรือ ขอเงิน เพิ่มเติม
หรือลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผูช้ นะการเสนอราคา
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูเ้ สนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการประกวดราคา
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ใหม่อ าจไม่ไ ด้ผ ลดี จะสั่ง ให้ดํา เนิน การซื้อ หรือ จ้างโดยวิธีคัด เลือ กตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้น แต่
หน่ว ยงานของรัฐ จะดําเนิน การซื้อหรือ จ้า งโดยวิธีคัด เลือกหรือ วิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ทเี่ สนอราคารายท่คี ณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ทเี่ สนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือ ต่อรองราคาแล้ว ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้น ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน ที่จะซื้อ
หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ทเี่ สนอราคารายนัน้
หากดําเนิน การตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ไ ด้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัว หน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุล พินิจว่าจะขอเงิน เพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอนื่ ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ดาํ เนินการดังนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซือ้ หรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒๑
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
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(๓) ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๔ ถึ ง ข้ อ ๕๙ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกวดราคานานาชาติ
โดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้ หรือจ้างให้เผยแพร่ตดิ ต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทําการ
วิธีสอบราคา
ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัด ทําเอกสารซื้อหรือ จ้างด้ว ยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญ ชวน
ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในแบบและไม่ทาํ ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการยืน่ ข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้ หรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว
การกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ ถัดจากยื่นข้อเสนอ
ตามวรรคสาม
ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการก่อนก็ได้
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคดเห็นจากผูป้ ระกอบการ ให้นาํ ความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้ว ยวิธีสอบราคาแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่า ยสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลางและของ
หน่ว ยงานของรัฐ เป็น เวลาติด ต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๕ วัน ทําการ โดยให้คํานึง ถึงระยะเวลาในการ
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
ข้อ ๖๔ ให้นาํ ความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๖๕ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจัด ส่ ง ประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่ ว ยงานของรัฐ
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดทีม่ ีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข
ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการชีแ้ จงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย
ก่อนถึงกําหนดวันยื่นข้อเสนอ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชีแ้ จงรายละเอียดหรือการชีส้ ถานทีไ่ ว้ดว้ ย โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้งผู้ทไี่ ด้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ ามแบบทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้ผ้ทู ี่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชีแ้ จงรายละเอียดหรือการชีส้ ถานทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลือ่ นวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย
ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา ณ สถานทีท่ ่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วนั
เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา ตามข้อ ๖๓
ข้อ ๖๘ ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง
ต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมา
ยื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผยู้ ื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทัง้ หมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่ได้รับไว้ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๖๙ นอกเหนือ จากกรณีที่กํา หนดไว้ใ นข้อ ๖๖ เมื่อ ถึงกํา หนดวัน ยื่น ซองข้อ เสนอ
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปล่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกแผ่น และให้นําความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผูช้ นะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่น ข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมี
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ดําเนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗
หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๓ ให้นาํ ความในข้อ ๖๐ มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซือ้ หรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธคี ัดเลือก ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผปู้ ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามทีก่ ําหนด
น้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ทเี่ ข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูป้ ระกอบการทีค่ ณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดาํ เนินการตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่นื ข้อเสนอเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผูม้ ายื่นข้อเสนอ
เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่น ข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ
มาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน หรือให้ผยู้ ื่นข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด
มาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูย้ ื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ กํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ ๕๕
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูช้ นะการซือ้ หรือจ้างหรือผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ โดยอนุโลม
ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผยู้ ื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผยู้ ื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ ๕๖
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอหรือมีแ ต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ ๕๗
หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคา
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผูย้ ื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ข้อ ๗๗ ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๒ มาใช้ บัง คับ กั บ การประกาศผลผู้ ช นะการซื้ อ หรือ จ้ า ง
หรือผูไ้ ด้รับการคัดเลือกโดยวิธคี ัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัด ทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผูป้ ระกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา
ที่ประมาณได้ หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ใหต้ ่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม ตาม
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่ส้นิ สุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และ
ราคาที่ตํ่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่ว ย ตาม
สัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดําเนินการโดยวิธเี จรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํ ความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๗๙ กรณีต ามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เ จ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผูป้ ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าทีซ่ ื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถอื ว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ขอความเห็นชอบก่อนทีจ่ ะเริ่มต้นดําเนินโครงการ
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการทีม่ ีวงเงินลงทุน
และเทคโนโลยีดําเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัด ทําโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ทไี่ ม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผรู้ ับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการชําระเงิน
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)
(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา
ผูร้ ับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ ซึ่งผูร้ ับจ้างอาจต้องมีหน้าที่
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ (Reference Based Price)
(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)
คือ โครงการที่ใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน
(Design & Build) รวมทัง้ ทําหน้าทีจ่ ดั หาเงินทุนดําเนินโครงการ ซึ่งผูว้ ่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ
เมื่อแล้วเสร็จ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อ สร้าง
ให้เป็นไปตามทีก่ รมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัด เลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไปหรือวิธีคัด เลือก
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด เป็น ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็น ผู้ไ ด้รับ
การคัดเลือก
(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนัน้ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากทีส่ ดุ
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ ีคุณภาพและคุณสมบัตถิ กู ต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผูช้ นะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผูไ้ ด้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
(๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจ ารณาคัด เลือ กข้อ เสนอให้ห น่ว ยงานของรัฐ กําหนดเป็น เงื่อ นไขให้มีการยื่น ข้อ เสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าํ ตามทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนด แล้วให้ดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิม่ เติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ ๘๔ การสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ว ไปครั้ ง หนึ่ ง ให้ เ ป็ น อํ า นาจ
ของผูด้ ํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูม้ ีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชัน้ เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูม้ ีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชัน้ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูม้ ีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชัน้ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ ให้เป็นไปตาม
บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผูม้ ีอํานาจและวงเงินในการสัง่ ซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ ๘๙ การจ่า ยเงิน ค่า พัส ดุล่ว งหน้า ให้ แ ก่ ผู้ป ระกอบการที่ เป็ น คู่ สัญ ญาจะกระทํา มิไ ด้
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการ
ทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การซื้ อ หรื อ การจ้ า งจากหน่ว ยงานของรั ฐ จ่ า ยได้ไ ม่ เ กิ น ร้อ ยละห้ า สิบ ของราคาซื้ อ
หรือราคาจ้าง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบัน ของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ
ซึ่งต้อ งดํา เนิน การผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือ การซื้อ เครื่อ งมือ วิท ยาศาสตร์ หรือ พัส ดุอื่น
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด ซึ่ง จําเป็น ต้องซื้อจากผู้ผลิต หรือ ผู้แทนจําหน่ายโดยตรง
ในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไข
ทีผ่ ู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี
(๓) การบอกรั บ วารสารหรื อ การสั่ ง จองหนั ง สื อ หรื อ การจั ด ซื้ อ ฐานข้ อ มู ล สํ า เร็ จ รู ป
ที่มีลกั ษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับ
เป็น สมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้น หาข้อมูล ข่าวสารจากแหล่งข้อ มูล ต่าง ๆ โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง
(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
นอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซือ้ หรือราคาจ้าง
แต่ทั้งนี้ จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
หรือ โดยวิธีใ ช้ด ราฟต์ก รณีที่ว งเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจ่า ยเงินตามความก้าวหน้า
ในการสัง่ ซื้อพัสดุ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุลว่ งหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ
มาค้ําประกันเงินทีร่ ับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่คู่สญ
ั ญา
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี้
ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ส่วนที่ ๓
การเช่า
ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ใน
หมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทัง้ สัญญา
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทัง้ สัญญา
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เช่าทีด่ นิ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีท่ไี ม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
และถ้าสถานทีเ่ ช่านัน้ กว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซงึ่ มีสทิ ธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้
(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ตอ้ งการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นทีเ่ ก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดาํ เนินการเจรจาตกลงราคากับผูใ้ ห้เช่าโดยตรง
ข้อ ๙๔ ก่ อ นดํา เนิ น การเช่ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทํ า รายงานเสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพือ่ ขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า
(๒) ราคาค่าเช่าทีผ่ ู้ให้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้
พร้อมทัง้ ภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ข้อ ๙๕ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ่ึ ง มี อั ต ราค่ า เช่ า รวมทั้ ง ค่ า บริ ก ารอื่ น เกี่ ย วกั บ การเช่ า ตามที่
จะกําหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภูมิ ภ าค ให้ เ ป็น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละอัต รา
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนัน้ กําหนด
ส่วนที่ ๔ การ
แลกเปลี่ยน
ข้อ ๙๖ การแลกเปลีย่ นพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า มี
ความจําเป็น จะต้อ งแลกเปลี่ยน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณ ฑ์กับครุภัณ ฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่
การแลกเปลีย่ นครุภัณฑ์บางอย่างซึง่ สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ ีหน้าที่ควบคุมพัสดุน้นั กําหนด
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
(๒) การแลกเปลีย่ นครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนัน้ ก่อนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุทไี่ ม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลีย่ นพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสัง่ การ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้ งแลกเปลีย่ น
(๒) รายละเอียดของพัสดุทจี่ ะนําไปแลกเปลีย่ น
(๓) ราคาที่ ซื้ อ หรื อ ได้ ม าของพั ส ดุ ที่ จ ะนํ า ไปแลกเปลี่ ย น และราคาที่ จ ะแลกเปลี่ย นได้
โดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลีย่ น และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
(๕) ข้อเสนออืน่ ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีทจี่ ะแลกเปล่ยี นกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลีย่ นพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นํา
วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธเี ฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณี โดย
อนุโลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าทีด่ งั นี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุทตี่ ้องการแลกเปลีย่ นตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนนั้
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลีย่ นว่าเป็นของใหม่ทยี่ ังไม่เคยใช้งานมาก่อน
เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลีย่ นนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทาํ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑)
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลีย่ น ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด
โดยทัว่ ไป
(๔) ต่อรองกับผูเ้ สนอราคารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลีย่ น
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสัง่ การ
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัตติ ามข้อ ๑๗๕ โดยอนุโลม
ข้อ ๙๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนัน้ ๆ ที่จะตกลงกัน
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ทไี่ ด้รับจากการแลกเปลีย่ นเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว
ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนนั้ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รับครุภัณฑ์
ในกรณี ก ารแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์กั บ หน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ เอกชน ให้ ส่ง สํ า เนาหลั ก ฐาน
การดําเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย
หมวด ๓ งาน
จ้างที่ปรึกษา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพือ่ เป็นผูใ้ ห้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น
หรือเป็นงานจ้างทีป่ รึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
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ในกรณีที่มีค วามจํา เป็น ต้อ งจ้า งที่ปรึก ษาต่า งประเทศ ให้ห น่ว ยงานของรัฐแสดงเหตุผ ล
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย เวนแต่สาขาบริการหรืองานจ้างทีไ่ ม่อาจมีบุคลากรไทยได้
ข้อ ๑๐๒ หน่ว ยงานของรัฐ แห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐ แห่งอื่น
ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
เพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการทีก่ ําหนดต่อไป
ในกรณี ท่ี เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ส่วนที่ ๒ กระบวนการ
จ้างที่ปรึกษา
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามทีห่ ัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างทีป่ รึกษา
(๒) ขอบเขตของงานจ้างทีป่ รึกษา
(๓) คุณสมบัติของทีป่ รกษาที่จะจ้าง
(๔) ราคากลางงานจ้างทีป่ รึกษา
(๕) วงเงิน ที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินทีป่ ระมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
(๗) วิธีจ้างทีป่ รึกษา และเหตุผลทีต่ ้องจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธนี ั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
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(๙) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการจ้าง ที่
ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่
เมื่ อ หัว หน้า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็น ชอบรายงานตามวรรคหนึ่ ง แล้ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ดําเนินการจ้างตามวิธกี ารจ้างนัน้ ต่อไปได้
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๕ ในการดํ าเนิ น งานจ้า งที่ป รึก ษาแต่ล ะครั้ง ให้หัว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวธิ ีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๕ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คํานึงถึง
ลัก ษณะหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของผู้ที่ไ ด้รับ แต่ง ตั้ง เป็น สําคัญ และในกรณีก ารจ้า งที่ปรึก ษา
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ในกรณีจาํ เป็นหรือเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
แต่จาํ นวนกรรมการทีเ่ ป็นบุคคลอืน่ นัน้ จะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีสว่ นได้เสียในเรื่อง
ซึ่งทีป่ ระชุมพิจารณา ให้นําความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๘ การจ้างทีป่ รึกษา กระทําได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป
(๒) วิธคี ัดเลือก
(๓) วิธเี ฉพาะเจาะจง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๓๔ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ
เชิญชวน ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ไปให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้กํา หนดเป็น วัน ถัด จากวัน สุด ท้า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ป ระกาศและเอกสารจ้า งที่ป รึก ษา
โดยกําหนดเป็นวัน เวลา ทําการ เพียงวันเดียว
ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ว ยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติด ต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วัน ทําการ โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา
ในการให้ทปี่ รึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
การให้ เ อกสารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป รวมทั้ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพือ่ ให้ที่ปรึกษา
ที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างทีป่ รึกษา
ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง
ให้ออกใบรับให้แก่ทปี่ รึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับไว้
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อดําเนินการต่อไป
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การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
ข้อ ๑๑๔ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดําเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ร่ ว มกั น และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของที่ ป รึก ษา
แล้ว คัด เลือ กที่ป รึก ษาที่ไ ม่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่น เอกสารครบถ้ว น ถูก ต้อ ง มีคุณ สมบัติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษารายใดเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ทีป่ รึกษารายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการตัดรายชือ่ ของทีป่ รึกษารายนั้น
ในกรณีที่ทปี่ รึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างทีป่ รึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อทีป่ รึกษารายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พจิ ารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ทปี่ รกษารายนัน้ และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาเลือกราย
ที่เสนอราคาต่าํ สุด และจัดลําดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
กรณีทปี่ รึกษารายที่คัดเลือกไว้ซงึ่ เสนอราคาต่ําสุด ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาทีก่ ําหนดตามเอกสารจ้างทีป่ รึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป
กรณีทมี่ ีทปี่ รึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธกี ารยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) รายละเอียดงานจ้างทีป่ รึกษา
(ข) รายชื่อทีป่ รึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของทีป่ รึกษาทุกราย
(ค) รายชื่อทีป่ รึกษาทีผ่ ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา
ตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอ
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่ ยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ที่ปรึกษารายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีท่ปี รึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดําเนินการจ้างด้วยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธคี ัดเลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอนื่ ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๑๖ การจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้
(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนัน้ เพือ่ ต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้
หากทีป่ รึกษารายนัน้ ยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วน
ที่สูง กว่า วงเงิน ที่จ ะจ้างนั้น ไม่เ กิน ร้อ ยละสิบของวงเงิน ที่จ ะจ้า ง ถ้า เห็น ว่า ราคาดังกล่า วเป็นราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากทีป่ รึกษาที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกัน ยื่น ซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่ห น่วยงานของรัฐกําหนด
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้ว ไม่ไ ด้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่า นหัว หน้า เจ้าหน้า ที่เ พื่อประกอบการใช้ดุล พินิจว่าจะขอเงิน เพิ่ม หรือ ยกเลิกการจ้างในครั้ง นั้น
และดํา เนิน การประกาศเชิญ ชวนทั่ว ไปใหม่ แต่ห ากหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธคี ัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากทีไ่ ด้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๑๑๗
และผูม้ ีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีป่ ระกาศผลผูช้ นะงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
และแจ้งให้ทปี่ รึกษาที่เข้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๑๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างทีป่ รึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้เ จ้า หน้า ที่ข อรายชื่อ ที่ปรึก ษาในสาขางานที่จ ะจ้า งจากศูน ย์ข้อ มูล ที่ป รึก ษา กระทรวงการคลั ง
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ัดเลือก ดําเนนการดังนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัตติ ามที่กําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาทีม่ ีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า ๓ ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ทเี่ ข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อทีป่ รึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษาเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อทีป่ รึกษาที่มายื่นข้อเสนอ
เมื่อ พ้น กํ า หนดเวลารับ ซองข้อ เสนอ ห้า มรับ เอกสารหลัก ฐานต่าง ๆ ตามเงื่อ นไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากทีป่ รึกษา
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของที่ปรกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ กํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๕) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ร่ ว มกัน และเอกสารหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของที่ ป รึ ก ษา
แล้ว คัด เลือ กที่ป รึก ษาที่ไ ม่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่น เอกสารครบถ้ว น ถูก ต้อ ง มีคุณ สมบัติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้ แต่จะให้
ที่ปรึกษารายใดเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการ
ตัดรายชื่อของทีป่ รึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนัน้
ในกรณีที่ทปี่ รึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนัน้
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พจิ ารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ทปี่ รึกษารายนัน้ และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๖) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของที่ ป รึ ก ษารายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๕) และผ่ า นเกณฑ์
ด้า นคุณ ภาพที่ห น่ว ยงานของรัฐ กํา หนดและจัด ลํา ดับ และให้พิจ ารณาคัด เลือ กผู้ช นะหรือ ผู้ไ ด้รับ
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) กรณีงานจ้างทีป่ รึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานทีซ่ ับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายทีไ่ ด้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาทีม่ ีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด
ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ไ ด้คะแนนมากที่สุด ลําดับถัด ไป ตาม (ก)
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่มีทปี่ รึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
(ก) กรณีตาม (๖) (ก) ให้พจิ ารณาผู้ทไี่ ด้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สดุ
(ข) กรณีตาม (๖) (ข) ให้พิจารณาผู้ทเี่ สนอราคาต่ําสุด
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํ ความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๑ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้ว
ปรากฏว่า มีท่ีปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน
การคั ด เลื อ กเพี ย งรายเดีย ว ให้ เ สนอหัว หน้ า หน่ ว ยงานของรัฐ ผ่ า นหัว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ยกเลิ ก
การคัดเลือกครั้งนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับทีป่ รึกษารายนั้น
ในกรณีที่ไม่มีท่ีปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุ ื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๒๒ ในกรณีทปี่ รากฏว่า ราคาของทีป่ รึกษาที่เป็นผูช้ นะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น ให้ตํา่ สุดเท่าที่จะทําได้
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สงู กว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
(๒) หากดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่า นหัว หน้า เจ้าหน้า ที่เ พื่อประกอบการใช้ดุล พินิจว่าจะขอเงิน เพิ่ม หรือ ยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น
และดํา เนิน การจ้างโดยวิธีคัด เลือ กใหม่ แต่ห ากหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้ดาํ เนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
วรรคหน่ึง (๓) (ก) ก็ไ ด้ เว้น แต่ห น่ว ยงานของรัฐจะดําเนิน การโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้
เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๒๓ ให้นํ า ความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บั ง คับ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขอ้ ๑๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างทีป่ รึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจ้างครั้งนั้น
(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํ ความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก
นอกจากให้พจิ ารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒)
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน และ (๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก ตามความในมาตรา ๗๖
วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ดําเนินงานประจํา งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ ื่นข้อเสนอที่ผา่ นเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่าํ สุด
(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับ ซ้อน
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ คัด เลือ กผู้ ยื่น ข้อ เสนอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพแล้ ว และให้ คั ด เลือ กจากราย
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สดุ
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ที่
ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายทีไ่ ด้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สดุ
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒๗ การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูม้ ีอํานาจเหนือขึน้ ไปหน่งชัน้ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผูม้ ีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชัน้ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๒๗ แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ
ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๒๙ อัต ราค่ า จ้ า งที่ปรึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามความเหมาะสมและประหยั ด โดยคํ า นึง ถึ ง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง จํานวนคน - เดือน (man-months)
เท่าทีจ่ ําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น
แต่ทงั้ นี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามทีผ่ ู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด (ถ้ามี) ด้วย
ค่าจ้างล่วงหน้า
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ
คืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่คู่สญ
ั ญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างทีจ่ ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาด้วย
สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าทีร่ ับไปก็ได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง

หน้า ๔๑ ราช
กิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ ที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนกได้
ข้อ ๑๓๒ หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง ใดที่ ป ระสงค์ จ ะจ้า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการทีก่ ําหนดต่อไป
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัตกิ ็ได้
ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปน้ี
(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผูร้ ับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยอ้ อ ม คื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ รั บ จ้ า งให้ กั บ คู่ สั ญ ญา
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ
ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้า งออกแบบหรือ ควบคุม งานก่อ สร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามทีก่ ําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
ผูใ้ ห้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้อง
เป็นคนไทย และเป็นนิตบิ ุคคลทีม่ ีผู้ถือหุน้ เป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลนัน้
ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผ้วู ่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง
ไปดําเนิน การก่อ สร้างนอกเหนือ จากที่กําหนดไว้ในสัญ ญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่ว ยงานของรัฐ นั้น ๆ
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผใู้ ห้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตราทีผ่ รู้ ักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผูใ้ ห้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทาํ
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้วา่ จ้างก่อน
ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผูว้ ่าจ้างอาจขอให้ผใู้ ห้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อ สร้า งเปลี่ย นแปลงแก้ไ ขรายละเอีย ดเล็ก ๆ น้อ ย ๆ ในส่ว นที่ไ ม่กระทบต่อ โครงสร้า งที่สําคัญ
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน
ในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ อีก
ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผูค้ วบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนัน้ ๆ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งจะต้ อ งส่ ง รายชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งาน ผู้ ต รวจการหรื อ ผู้ แ ทน
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง
ผูใ้ ห้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชือ่ ผูค้ วบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผูว้ า่ จ้าง
ส่วนที่ ๒ กระบวนการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามทีห่ ัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลทีต่ ้องจ้างโดยวิธนี ั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๙) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการจ้าง
ตามวิธกี ารจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๑ ในการดํา เนิน การจ้า งออกแบบหรือ ควบคุม งานก่อ สร้า งแต่ล ะครั้ง ให้หัว หน้า
หน่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งขึ้ น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธคี ัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบ
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ รายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่ว ยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อ สร้างตามข้อ ๑๔๑
แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตัง้ จาก
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชือ่ อย่างอืน่ โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทไี่ ด้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ
นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก
ในงานทีจ่ า้ งนัน้ ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีสว่ นได้เสียในเรื่อง
ซึ่งทีป่ ระชุมพิจารณา ให้นําความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคบโดยอนุโลม
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทําได้ ๔ วิธี ดังนี้
(๑) วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
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(๒) วิธคี ัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธีประกวดแบบ
วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับ
กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๖ เม่ื อ ถึ ง กํ า หนดวั น เวลาการเปิด ซองข้ อ เสนอ ให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป ดําเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการมีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน และเอกสารหลัก ฐานต่า ง ๆ ของผู้ใ ห้บริการ
แล้ว คัด เลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารครบถ้ว น ถูกต้อง มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แต่จะให้
ผูใ้ ห้บริการรายใดเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผูใ้ ห้บริการรายใด
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนัน้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้ว น หรือเสนอรายละเอีย ด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ในส่วนทีม่ ิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ให้บริการรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผใู้ ห้บริการรายนั้น
และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๓) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๒) ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายทีไ่ ด้คะแนนคุณภาพมากที่สดุ
และจัดลําดบไว้ไม่เกิน ๓ ราย
ในกรณีที่ผู้ใ ห้บ ริก ารรายที่คัด เลือ กไว้ซึ่งได้ค ะแนนคุณ ภาพมากที่สุด ไม่ย อมเข้า ทํา สัญ ญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผูท้ ไี่ ด้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป
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(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํ ความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่ามีผใู้ ห้บริการยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี
ผูใ้ ห้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่ ยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ผูใ้ ห้บริการรายนั้น
ในกรณีทไี่ ม่มีผใู้ ห้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธคี ัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น ให้เริ่มกระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๔๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธคี ัดเลือก ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มีคุ ณ สมบัติ ต ามที่กํ า หนดให้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผ้ใู ห้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ทเี่ ข้ายื่นข้อเสนอ
และให้จดั ทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการทีค่ ณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านัน้ พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผูใ้ ห้บริการทีม่ ายื่นข้อเสนอ
เมื่อ พ้น กํ า หนดเวลารับซองข้อ เสนอ ห้า มรับ เอกสารหลัก ฐานต่า ง ๆ ตามเงื่อ นไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผูใ้ ห้บริการ
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผูใ้ ห้บริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ กํากับไว้ในเอกสารประกอบการยืน่ ข้อเสนอทุกแผ่น
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(๕) ตรวจสอบการมีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน และเอกสารหลักฐานต่า ง ๆ ของผู้ใ ห้บ ริก าร
แล้ว คัด เลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่ว มกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขทีห่ น่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ให้คณะกรรมการตัดรายชือ่ ของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนัน้
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้ว น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่หน่ว ยงานของรัฐ กําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความ
แตกต่างนัน้ ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูใ้ ห้บริการรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พจิ ารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนัน้ และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
(๖) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ ถู ก ต้ อ งตาม (๕) ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สดุ
และจัดลําดับ
ในกรณีที่ผ้ใู ห้บริการรายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สดุ ลําดับถัดไป
(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํ ความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๐ เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธคี ัดเลือก
ได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผใู้ ห้บริการเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผใู้ ห้บริการ
เข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่ ยกเลิกการคัดเลือกครัง้ นั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผูใ้ ห้บริการรายนั้น
ในกรณีทไี่ ม่มีผใู้ ห้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธคี ัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอนื่ ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
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ข้อ ๑๕๑ ให้นํ า ความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บั ง คับ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๑๕๒ เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอจ้ า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว
และมีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะทํางานที่วา่ จ้างนัน้ ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สดุ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนัน้
(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาํ ความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๓ ให้นํ า ความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บั ง คับ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
วิธีประกวดแบบ
ข้อ ๑๕๔ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จัด ทํ า เอกสารงานจ้า งออกแบบงานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
การทํ า เอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่อ สร้ า งโดยวิธี ป ระกวดแบบและประกาศเชิ ญ ชวน
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทาํ ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่
หัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ เห็น ว่า จะมีปัญ หาในทางเสีย เปรีย บหรือ ไม่รัด กุม พอ ก็ให้ส่งร่างเอกสาร
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สาํ นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
ข้อ ๑๕๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
(ก) ให้เจ้าหน้าทีด่ ําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน ทํา การ โดยให้คํา นึงถึง ระยะเวลาในการชี้ แ จงรายละเอีย ด (ถ้ ามี) และระยะเวลาที่ ใ ห้
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพือ่ ยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างตั้งแต่วัน เริ่มต้น จนถึงวันสุด ท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้าง
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิด
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึง่ ก่อนวันยื่นข้อเสนอ
การกําหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน เวลา ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิน้ สุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง
ให้นําความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอโดยวิธประกวดแบบ โดยอนุโลม
(ข) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิด ซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกราย
แล้วคัดเลือกผูใ้ ห้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบ แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
และจัดลําดับ
(ค) ตรวจสอบการมี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น ของผู้ ใ ห้ บริ ก ารที่ไ ด้รั บคั ด เลื อ กตาม (ข)
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชนร์ ่วมกัน เพื่อไปดําเนินการขัน้ ตอนที่ ๒ ต่อไป
(ง) ให้ค ณะกรรมการรายงานผลการพิจ ารณา และความเห็น พร้ อ มด้ว ยเอกสาร ที่
ได้รับไว้ทงั้ หมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(จ) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม (ง) แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการทีไ่ ด้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ สนอแนวคิ ด ทุ ก รายทราบผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด
(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ
(ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัด เลือกแนวความคิด ในขั้นตอนที่ ๑ ทุกรายพัฒนา
แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด พร้อมเสนอรายชือ่ ผูใ้ ห้บริการ
ที่จะเข้า ทําสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี) และรายชื่อ สถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อ งที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็น วัน ทําการวัน ใดวัน หนึ่ง โดยให้ห น่วยงานของรัฐ ชี้แ จงรายละเอียดให้ผู้ใ ห้บริการทุกรายทราบ
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ ก่อนถึงกําหนดวันยื่นข้อเสนอ
การกํา หนดวัน เวลาในการยื่น ข้อ เสนอให้กํา หนดเป็น วัน ทํา การวัน ใดวัน หนึ่ง
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง
(ข) เมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่น เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อ ง และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผูช้ นะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สดุ
และจัดลําดับ
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรายที่ คั ด เลื อ กไว้ ซึ่ ง ได้ ค ะแนนคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ไม่ ย อม
เข้ า ทํ า สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในเวลาที่ กํ า หนดตามเอกสารงานจ้ า งออกแบบงานก่ อ สร้ า ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผูท้ ไี่ ด้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป
(ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒
ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบด้วย
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๕๘ การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของ
ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูม้ ีอานาจเหนือขึ้นไปหนึง่ ชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผูม้ ีอํานาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชัน้ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ ๑๕๘
แตกต่างไปจากที่กํา หนดไว้ใ นระเบีย บนี้ ให้เ สนอต่อคณะกรรมการวินิจ ฉัย เพื่อ ขอความเห็น ชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๑๖๐ อัต ราค่า จ้า งออกแบบหรือ ควบคุ ม งานก่อ สร้าง ให้ เป็น ไปตามอัต ราที่กํา หนด
ในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง
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หมวด ๕ การทําสัญญาและ
หลักประกัน
ส่วนที่ ๑
สัญญา
ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทําได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖
วรรคสอง
ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา
ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ตํา่ กว่าวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อ การจราจร ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัต ราร้อ ยละ ๐.๒๕
ของราคางานจ้างนัน้ แต่อาจจะกําหนดขัน้ สูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จดั ทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนัน้ การ
กําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า
หน่ว ยงานของรัฐ คํานึงถึงราคา กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่ อ การที่คู่ สั ญ ญาของหน่ ว ยงานของรั ฐ จะหลี ก เลี่ ย งไม่ ป ฏิบัติ ต ามสั ญ ญา หรื อ กระทบ
ต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่ว นประกอบบางส่ว น ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้น เกินกําหนดสัญ ญา ให้ถือว่าไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทัง้ ชุด
ในกรณีที่การจัด หาสิ่ง ของคิด ราคารวมทั้งค่าติด ตั้งหรือทดลองด้ว ย ถ้าติด ตั้งหรือทดลอง
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราทีก่ ําหนดของราคาทั้งหมด
ทั้งนี้ ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชดั เจนด้วย
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้พจิ ารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด และความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ ๑๖๔ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ ส่งสําเนาสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็น หนังสือ ซึ่งมีมูล ค่าต้ังแต่
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๑๖๕ การแก้ไ ขสัญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้ อ งอยู่ ภ ายในขอบข่ า ยแห่ ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ
ของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ
ที่จะทําการแก้ไขนัน้ ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่เป็น การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชาํ นาญการ หรือผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ รับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น
แล้วแต่กรณีด้วย
เมื่อผูม้ ีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสัง่ จ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว
ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
ส่วนที่ ๒
หลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา
ข้อ ๑๖๖ เพื่อ ประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากกรณี ที่ผู้ ยื่น ข้อ เสนอ ผู้เสนอราคา
หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ทีม่ ีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทําการ
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(๒) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ ค้ํา ประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ทธ่ี นาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีท่ ่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ ค้ํา ประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีเป็นการยื่นข้ อเสนอจากต่างประเทศ สํ าหรั บการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสื อ
ค้ําประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน
การเสนอราคาได้อกี ประเภทหนึ่ง
ในกรณีทผ่ี ู้ยื่นข้อเสนอหรือผูเ้ สนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓)
หรือ (๔) ให้ผยู้ ื่นข้อเสนอหรือผูเ้ สนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF
File
(Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ตามวัน
และเวลาที่กําหนด โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึง่ ภายใน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา
เว้น แต่ไม่อ าจดําเนินการวัน ใดวัน หนึ่งได้ ให้ห น่วยงานของรัฐ พิจารณากําหนดมากกว่า ๑ วัน ได้
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
หลักประกันสัญญา
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้
(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อ การพาณิช ย์แ ละประกอบธุร กิจ ค้ํา ประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีเป็นการยื่นข้ อเสนอจากต่างประเทศ สํ าหรั บการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสื อ
ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในต่ า งประเทศที่ มีห ลั ก ฐานดี และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ เชื่ อ ถื อ เป็ น
หลักประกันสัญญาได้อกี ประเภทหนึ่ง
ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่
การจัดซื้อ จัด จ้างที่หัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็น พิเศษ จะกําหนดอัต ราสูงกว่า
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนนั้ ไม่ต้องมี
การประกันเพือ่ ความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สนิ้ เปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่ อ ไปราคาพัส ดุ ที่ส่ง มอบแตกต่ า งไปจากราคาในรอบปีก่อ นให้ป รับ ปรุง หลัก ประกัน
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สญ
ั ญาไม่นําหลักประกันมาเพิม่ ให้ครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนนั้
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนทีเ่ พิม่ ขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกัน ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ
เอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ ๑๖๙ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกประกัน
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผยู้ ื่นข้อเสนอ คู่สญ
ั ญา หรือผูค้ ้ําประกัน
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผ้ยู ื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูช้ นะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผูย้ ื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผูค้ ้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน
๑๕ วัน นบถัดจากวันทีค่ ู่สญ
ั ญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพือ่ ความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สญ
ั ญา
หรือผูค้ ้ําประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ยู ื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกัน
ให้แก่ผ้ยู ื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุน หลั ก ทรั พ ย์ ผู้ ค้ํา ประกัน ทราบด้ว ย สํ า หรับ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกัน อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๗๑ ในการทํ า สั ญ ญาหากมี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาและมี ผ ลทํ า ให้ ว งเงิ น ตามสั ญ ญานั้ น
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ในกรณี เ พิ่ ม ขึ้ น คู่ สั ญ ญาต้อ งนํ า หลั ก ประกั น สั ญ ญามาวางเท่ า กั บ วงเงิน
หลักประกันสัญญาทีไ่ ด้เพิม่ นั้น
ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สญ
ั ญาตลอดอายุสญ
ั ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สญ
ั ญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจาํ นวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ๙๑ วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถ
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทัง้ นี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย
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หลักประกันผลงาน
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด
และมีค วามประสงค์ ใ ห้มีก ารหั ก เงิ น ประกัน ผลงานในแต่ล ะงวด ให้กํา หนดการหั ก เงิ น ตามอัต รา
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินทีต่ ้องจ่ายในงวดนัน้ เพือ่ เป็นหลักประกัน ในกรณีทเี่ งินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ตํ่ากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารภายในประเทศมาค้ํา ประกัน แทนการหัก เงิน โดยมีอ ายุก ารค้ําประกันตามที่ผู้ว่า จ้า ง
จะกําหนดก็ได้
ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่าจ้าง
หักเงิน ที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัต ราไม่ตํ่ากว่าร้อ ยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงิน ค่าจ้าง เพื่อเป็น
การประกัน ผลงาน หรือ จะให้ ห น่ว ยงานของรั ฐ ที่เป็น ที่ป รึก ษาใช้ ห นัง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคาร
หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ําประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง
จะกําหนดมาวางค้ําประกันแทนเงินทีห่ กั ไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
หมวด ๖
การบรหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าทีด่ ังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ทีท่ าํ การของผูใ้ ช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซงึ่ กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีทไี่ ม่มีสญ
ั ญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีท่มี ีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานทีข่ องผู้ชาํ นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒินน้ั ๆ
ก็ได้
ในกรณีจาํ เป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ต รวจรับพัส ดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรือผู้รับจ้างได้สง่ มอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ ับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมกับทําใบตรวจรับ
โดยลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผขู้ ายหรือผูร้ ับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ
เพือ่ ดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสัง่ การ
(๕) ในกรณีที่ผขู้ ายหรือผูร้ ับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน
ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่ แจ้งให้ผขู้ ายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐทีจ่ ะปรับผูข้ ายหรือผูร้ ับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผูร้ ับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ
ให้รีบ รายงานหัว หน้า หน่ ว ยงานของรัฐ เพื่ อ แจ้ง ให้ผู้ข ายหรือ ผู้รับ จ้ า งทราบภายใน ๓ วั น ทํา การ
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณาสัง่ การ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสัง่ การให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการ
ตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าทีด่ ังนี้
(๑) ตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งของผู้ รั บ จ้ า งให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
ของหน่ว ยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อ กําหนดในสัญ ญา
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป
(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานทีท่ ก่ี ําหนดไว้ในสัญญาหรือทีต่ กลงให้ทาํ งานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนัน้ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(๔) นอกจากการดําเนิน การตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อ สงสัยหรือ มีกรณีที่เห็นว่า
แบบรูป รายการละเอี ย ดและข้ อ กํา หนดในสั ญ ญาหรือ มี ข้ อ ตกลงมี ข้ อ ความคลาดเคลื่ อ นเล็ ก น้ อ ย
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสัง่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่ เติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานทีผ่ ู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันทีป่ ระธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทาํ การตรวจรับให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็วที่สดุ
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(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด
ในสัญ ญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้ว นตั้งแต่วัน ที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผรู้ ับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพือ่ ทําการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสัง่ การ แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๖)
ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครัง้ ทีม่ ีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผูค้ วบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
ของหน่ว ยงานของรัฐ ที่เรีย กชื่อ อย่างอื่น ของหน่วยงานของรัฐ นั้น หรือ ข้าราชการ ลูก จ้างประจํา
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชือ่ อย่างอื่น
ของหน่ว ยงานของรัฐ อื่น ตามที่ไ ด้รับ ความยิน ยอมจากหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ ที่ผู้นั้น สังกัด แล้ว
ในกรณีที่ลัก ษณะของงานก่อ สร้า งมีความจํา เป็น ต้องใช้ความรู้ค วามชํานาญหลายด้าน จะแต่ง ตั้ง
ผูค้ วบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุม่ บุคคลก็ได้
ผูค้ วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผอู้ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ตํา่ กว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔
ข้อ ๑๗๘ ผูค้ วบคุมงาน มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ ก่ี ําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ
ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผูร้ ับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สงั่ ให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุทเี่ ป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
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(๒) ในกรณีท่ปี รากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา
แต่เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน แล้ว รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุทเี่ ป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูร้ ับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทัง้
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุด งานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อ ย ๒ ฉบับ เพื่อรายงาน
ให้ ค ณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุห รื อ ผู้ที่ ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ทํ าหน้ า ที่รั บ ผิด ชอบการบริ ห ารสั ญ ญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ มื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพือ่ ประกอบการตรวจสอบ
ของผูม้ ีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัตงิ านของผูร้ ับจ้างให้ระบุรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วนั ถึงกําหนดนั้น ๆ
ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างทีป่ รึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ทีท่ ําการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานทีซ่ ึ่งกําหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันทีท่ ่ีปรึกษานําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการ
ให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็วที่สดุ
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง
ที่ป รึ ก ษาไว้แ ละถื อ ว่ า ที่ป รึก ษาได้ส่ ง มอบงานถูก ต้อ งครบถ้ ว นตั้งแต่วั น ที่ ท่ีป รึ กษานํ า ผลงานมาส่ ง
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ทปี่ รึกษา
๑ ฉบับ และเจ้ า หน้ า ที่ ๑ ฉบั บ เพื่ อ ทํ า การเบิก จ่ า ยเงิน ตามระเบี ย บว่ า ด้ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานทีส่ ง่ มอบทัง้ หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง มีอํานาจสัง่ ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พื่อทราบ หรือสัง่ การ แล้วแต่กรณี
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสัง่ การให้รับผลงานนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๔)
ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่
ดังนี้
(๑) ตรวจให้ถกู ต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ตรวจรับงาน ณ ทีท่ าํ การของผูว้ า่ จ้าง หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันทีผ่ ้ใู ห้บริการนําผลงานมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด
(๔) ในกรณีท่ีผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก
ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผใู้ ห้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว
(๕) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผ้ใู ห้บริการนําผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผใู้ ห้บริการ ๑ ฉบับ
และเจ้าหน้าท่ี ๑ ฉบับ เพือ่ ทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่สง่ มอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญา
ไม่ป ฏิบัติต ามมีอํา นาจที่จะสั่ง ให้ห ยุด งานนั้น ชั่ว คราวได้ หรือ ให้ร ายงานหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสัง่ การ แล้วแต่กรณี
(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสัง่ การให้รับผลงานนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม (๕)
ข้อ ๑๘๑ กรณี ที่ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ค รบกํา หนดส่ง มอบแล้ว และมี ค่า ปรั บ เกิ ด ขึ้ น
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันทําการ
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะทีร่ ับมอบพัสดุนนั้ ด้วย
ข้อ ๑๘๒ การงดหรื อ ลดค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ คู่ สั ญ ญา หรื อ การขยายเวลาทํ า การตามสั ญ ญา
หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีทมี่ ีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
หรื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ คู่ สั ญ ญาไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่ว ยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัด จากวันที่เหตุนั้นได้ส้ิน สุด ลง
หรือตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน้
ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่ ส ามารถปฏิบัติ ต ามสั ญญาหรื อ ข้ อ ตกลงได้ และจะต้อ งมี ก ารปรับ ตามสัญ ญาหรื อ ข้อ ตกลงนั้น
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สญ
ั ญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าทีจ่ าํ เป็น
ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิน้ สุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อ ง ให้หัว หน้า หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือ ผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายมีห น้าที่รับผิด ชอบดูแ ล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ เว้น แต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี
หลายหน่ว ยงานครอบครอง ให้หัว หน้าเจ้าหน้าที่มีห น้าที่รับผิด ชอบดูแ ลบํารุงรักษาและตรวจสอบ
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนนั้
ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํา รุด บกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผ้คู ้ําประกัน (ถ้ามี)
ทราบด้วย
ข้อ ๑๘๖ เมื่อได้ดําเนิน การตามข้อ ๑๘๕ แล้ว กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน
ความชํารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ เพือ่ ป้องกันความเสียหาย
จากนัน้ ให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
ค่าเสียหาย
ข้อ ๑๘๗ กรณีทห่ี น่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือ ข้ อ ตกลงนั้ น เป็ น กรณีที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ เ รีย กค่ า ปรั บ แล้ว แต่ ก รณี หากคู่ สั ญ ญาเห็ น ว่ า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สญ
ั ญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พจิ ารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ให้คู่สญ
ั ญายื่นคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สญ
ั ญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้มี
การบอกเลิกสัญญา
(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชดั เจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนัน้ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว
(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ทาํ หน้าที่ตามข้อ ๑๘๙
(๕) ให้หน่ว ยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็น หนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณาคําร้อง
แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทําการ นับถัดจากวันทีห่ ัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ
ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟอ้ งคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป
ข้อ ๑๘๘ ให้ห น่ว ยงานของรั ฐ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ
หรือพนักงานของหน่ว ยงานของรัฐ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจําเป็น
หรือเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตัง้ บุคคลอื่นอีกไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคูส่ ัญญา
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สญ
ั ญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องได้
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ (ถ้ามี)
(๔) จัด ทํา รายงานผลการพิจ ารณา ตาม (๑) ถึง (๓) พร้อ มความเห็น เสนอหัว หน้ า
หน่วยงานของรฐั
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยกําหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็น ว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย
และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ
ข้อ ๑๙๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ จ ะเข้ า มาเป็ น คู่ สั ญ ญา
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูป้ ระกอบการ
ตามทีก่ ําหนดในหมวดนี้
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูป้ ระกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้แ ล้วเสร็จตามสัญ ญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัตงิ านของคู่สญ
ั ญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันทีร่ ะเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้อ งกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญ ชวนเพื่อ ให้ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่น ข้อเสนอ
กับหน่วยงานของรัฐทราบเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัด จ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็น สมควร รัฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บเพื่ อ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของทีป่ รึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ ๑๙๐ นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพือ่ ให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผูย้ ื่นข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวด ๘
การทิ้งงาน
ส่วนที่ ๑ การลงโทษให้
เป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานและได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทงิ้ งาน
การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทงิ้ งานตามวรรคหนึง่ ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๙๖
วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็น ผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด
ในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา
ปลัด กระทรวงการคลัง ได้ส่ัง ให้บุคคลธรรมดาหรือ นิติบุค คลนั้น เป็น ผู้ทิ้งงาน ให้ห น่ว ยงานของรัฐ
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชือ่ ผูม้ ีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณี
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ จะไม่ตัด รายชื่อ บุคคลดัง กล่าวออกจากรายชื่อ ผู้มีสิท ธิไ ด้รับการคัด เลือก หรือ จะไม่ยกเลิก
การจัด ซื้อจัด จ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีทปี่ รากฏว่าผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทงิ้ งาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสัง่ ให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทงิ้ งาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง
สัง่ ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท้งิ งาน โดยระบุชื่อผู้ท้งิ งานไว้ในบัญชีรายชือ่ ผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทงิ้ งานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทราบ รวมทัง้ แจ้งให้ผทู้ งิ้ งานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้หน่วยงานของรัฐนัน้ ทราบด้วย
ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชอื่ บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าบุค คลดัง กล่า วสมควรเป็น ผู้ทิ้งงานหรือ ไม่ โดยมีห นัง สือ แจ้ง เหตุที่ห น่ว ยงานของรัฐสงสัยไปยัง
ผูย้ ื่นข้อเสนอที่ถกู สงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชแี้ จงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
แต่ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับคําชีแ้ จงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถกู สงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทํา อัน เป็นการขัด ขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต
ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทงิ้ งาน
ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผยู้ ื่นข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือ กระทําการโดยไม่สุจริต รายใด ซึ่งมิใช่เป็น ผู้ริเ ริ่ม ให้มีก ารกระทําดัง กล่าว ได้ให้ความร่ว มมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้
ได้รับการยกเว้น ที่จะไม่เป็น ผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผ ลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น
หรือในการสัง่ การ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙๖ ในกรณีทนี่ ิตบิ ุคคลใดถูกสัง่ ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนัน้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังสัง่ ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่ง ให้เป็น ผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ ให้
คําสัง่ ดังกล่าวมีผลไปถึงนิตบิ ุคคลอืน่ ที่ดาํ เนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึง่ มีหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีทบี่ ุคคลธรรมดารายใดถูกสัง่ ให้เป็นผู้ทงิ้ งานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕
ให้คํา สั่งดังกล่าวมีผ ลไปถึงนิติบุค คลอื่น ที่เ ข้ายื่น ข้อ เสนอ ซึ่งมีบุคคลดัง กล่าวเป็น หุ้น ส่ว นผู้จัด การ
กรรมการผู้จดั การ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนั้นด้วย
ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
อัน ควรสงสัยว่า มีการกระทําตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และหน่วยงานของรัฐนั้น ยั ง
ไม่ ไ ด้ร ายงานไปยัง ปลัด กระทรวงการคลั ง
ปลัด กระทรวงการคลัง อาจเรี ย กให้ ผู้ ยื่น ข้ อ เสนอ
หรือคู่สญ
ั ญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชีแ้ จงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
ที่ถูก สงสัย ตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้ป ลัด กระทรวงการคลัง พิจ ารณาคํา ชี้แ จงดังกล่าว หากคํา ชี้แ จง
ไม่มีเ หตุผ ลรับ ฟัง ได้ ให้ป ลัด กระทรวงการคลัง พิจ ารณาให้บุค คลดัง กล่า วเป็น ผู้ทิ้ง งาน พร้อ มทั้ง
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนวยงานของรัฐทราบด้วย
หากผู้ยื่น ข้อ เสนอ หรือคู่สัญ ญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ช้ีแจงภายในกําหนดเวลา ที่
ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชือ่ ได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่ง ขัน อย่ า งเป็ น ธรรม หรื อ มี ก ารกระทํ า โดยไม่ สุ จ ริต ให้ ป ลั ด กระทรวงการคลัง พิ จ ารณา
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
ส่วนที่ ๒ การเพิกถอนการ
เป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ ๑๙๘ ผู้ ที่ ถู ก สั่ ง ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานสามารถยื่ น คํ า ร้ อ งขอเพิ ก ถอนการเป็ น ผู้ ทิ้ ง งานได้
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทงิ้ งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถกู สัง่ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผูข้ อเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗
เป็นผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์ทกี่ ําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถกู สั่งหรือแจ้งเวียน
ให้เป็นผู้ทงิ้ งาน เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็น ต่อ ปลัด กระทรวงการคลัง เพื่อ ให้มี
การเพิกถอนการเป็นผู้ทงิ้ งาน สําหรับผู้ทงิ้ งานที่ถกู แจ้งเวียนชือ่ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทงิ้ งานก็ได้
ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้งงานรายนั้น
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก
การเป็น ผู้ทิ้ง งานแล้ว การเพิกถอนการเป็น ผู้ทิ้ง งานในครั้ง หลัง ผู้ทิ้ง งานจะไม่มีสิท ธิไ ด้เ พิก ถอน
ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แต่จะมีสทิ ธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๘ ปี
นับตั้งแต่วันที่ถกู สั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทงิ้ งานในครั้งหลัง
ขอ้ ๒๐๑ ผู้ท้ิง งานที่ป ระสงค์จ ะขอใช้ สิท ธิ เ พิ ก ถอนการเป็ น ผู้ท้ิง งานตามข้อ ๑๙๘ (๑)
และข้อ ๑๙๘ (๒) ต้องยื่น คําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่เ กี่ย วข้อ งมาเพื่อ ประกอบการพิจ ารณาด้ว ย ทั้ง นี้ การเพิก ถอนการเป็น ผู้ทิ้ง งานจะมีผ ลต่อเมื่อ
ปลัดกระทรวงการคลังได้สงั่ เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชือ่ ผู้ทิ้งงานแล้ว
หมวด ๙ การ
บริหารพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การบริห ารพัส ดุ ใ นหมวดนี้ ไม่ ใ ช้บัง คั บ กับ งานบริก าร งานก่ อ สร้ าง งานจ้า งที่ป รึ ก ษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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การเก็บและการบันทึก
ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดาํ เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
การเบิกจ่ายพัสดุ
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น
เป็นผูเ้ บิก
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ทไี่ ด้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
การยืม
ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือนํา พัส ดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใ ช่เ พื่อ ประโยชน์ของทางราชการ
จะกระทํามิได้
ข้อ ๒๐๘ การยืม พัส ดุป ระเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืม ทําหลัก ฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อัก ษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผูใ้ ห้ยืม
(๒) การให้บุคคลยืม ใช้ภายในสถานที่ข องหน่วยงานของรัฐ เดียวกัน จะต้อ งได้รับอนุมัติ
จากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบพั ส ดุ นั้ น แต่ ถ้ า ยื ม ไปใช้ น อกสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผ้ยู ืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยของตนเอง หรื อ ชดใช้ เ ป็น พั ส ดุ ป ระเภท ชนิด ขนาด ลัก ษณะและคุ ณ ภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลังกําหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เปนไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนัน้ กําหนด
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สนิ้ เปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพสั ดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผูใ้ ห้ยืม
ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผูร้ ับหน้าทีแ่ ทนมีหน้าทีต่ ดิ ตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป
คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
ส่วนที่ ๓ การ
บํารุงรักษา การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ
ซ่อมบํารุงด้วย
ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่
ตามความจําเป็น เพือ่ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผา่ นมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิน้ งวดนั้น
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ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิด ทําการวันแรก
ของปีง บประมาณเป็น ต้น ไป ว่ า การรับ จ่ า ยถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ พั ส ดุ ค งเหลื อ มี ตั ว อยู่ ต รงตามบั ญ ชี
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้อง
ใช้ในหน่ว ยงานของรัฐต่อไป แล้ว ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐
วันทําการ นับแต่วนั เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผูแ้ ต่งตั้งได้รับรายงานจากผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แ ต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิด ชอบในการตรวจสอบพัส ดุตามข้อ ๒๑๓
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
ก็ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผูร้ ับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
ส่วนที่ ๔ การ
จําหน่ายพัสดุ
ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิน้ เปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพือ่ พิจารณา
สัง่ ให้ดาํ เนินการตามวิธกี ารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นาํ วิธีทกี่ ําหนดเกี่ยวกับการซือ้ มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพัส ดุค รั้ง หนึ่งซึ่งมีร าคาซื้อ หรือได้ม ารวมกัน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จะขายโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลือ่ นที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐทีห่ น่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซ้อื ขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีทเี่ ป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุดว้ ย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
หน่วยงานของรัฐจะจ้างผูป้ ระกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผูด้ าํ เนินการก็ได้
(๒) แลกเปลีย่ น ให้ดาํ เนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนทีก่ ําหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้ นี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หวั หน้า
หน่วยงานของรัฐสัง่ การ
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการเงิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ ข้ อ ตกลงในส่ ว นที่ ใ ช้ เ งิ น กู้
หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจําหน่ายเป็นสูญ
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ ับผิดหรือมีตวั ผูร้ ับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการดังนี้
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง
เป็นผู้อนุมัติ
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้วา่ ราชการจังหวัด ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผูใ้ ดจะเป็นผูม้ ีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนนั้
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุนนั้
สําหรับพัสดุซงึ่ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดด้วย
ข้อ ๒๑๙ ในกรณี ที่พัส ดุ ข องหน่ว ยงานของรัฐ เกิด การชํา รุ ด เสื่อ มคุ ณ ภาพ หรื อ สูญ ไป
หรื อ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นราชการต่ อ ไป ก่ อ นมีก ารตรวจสอบตามข้ อ ๒๑๓ และได้ ดํ า เนิน การ
ตามกฎหมายว่าด้ว ยความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโ ลม แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖
ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การร้องเรียน
ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่อ อกตามความในกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ มีสิทธิร้อ งเรีย น
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้
การยืน่ ข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีร่ ู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพัส ดุ ภ าครัฐ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรือ ประกาศที่อ อกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูร้ ้องเรียน ในกรณีผรู้ ้องเรียนเป็นนิติบุคคล
ต้องลงลายมือชือ่ ของกรรมการซึ่งเป็นผูม้ ีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี)
หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุขอ้ เท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชดั เจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผรู้ ้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
ข้อ ๒๒๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามข้ อ ๒๒๐
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พจิ ารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการตามมาตรา ๔๓
วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
คณะกรรมการพิ จ ารณาอุท ธรณ์ อ าจกํ า หนดรายละเอี ย ดอื่น เพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามความจํา เป็ น
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

