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คู่มอปฏบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซอจัดจ้างแล 

บริหารพัสดภาครัฮ พ.ศ. 2560

(L/C *

การ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว 

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



ก

ค ำ น ำ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 
มีเหตุผลในการประกาศใช้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานชองรัฐทุก 
แห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปีดเผยข้อมูลต่อสาธารณซนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความ 
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ม ีการแช่งชันอย่างเป็นธรรม ม ีการดำเน ินการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่คำน ึงถ ึง 
วัตถุประสงค์ชองการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ 
ดำเน ินงานและมีการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานซึ่งจะทำให ้การจัดซ ื้อจ ัดจ ้างม ีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประซาซนมีส่วนร่วมใน 
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปิญหาการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายกรัฐมนตรี ได้มีช้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ 
ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานชองตน ให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานบริการประซาซน ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรคักด กาญจนรัตน์)จ ึงได้ม ีดำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและจัดทำ 
คำแนะนำตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่ 
จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จัดทำคู่มือประกอบการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการป้องกันการ 
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ 
จัดทำ “คู่มือประกอบการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ . 2 5 6 0 ” เพ ื่อ ให ้ส ่วน ราช ก าร ร ัฐว ิส าห ก ิจ แ ล ะอ งค ์ก ารม ห าซ น ใน ส ังก ัด ก ระท รวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุชองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับหลักการ “ คุ้มค่า โปร่งใส ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้”

คณะทำงานตรวจสอบและจัดทำคำแนะนำ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



ข

สารบัญ

คำนำ 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ
บทท่ี 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
บทท่ี 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560
บทท่ี 3 แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow)
บทท่ี 4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้า
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88บรรณานุกรม 
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ช กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเบีนหน่วยงานชองรัฐตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ค กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุนและกำหนด

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก จ กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเบีนหนังลือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน 
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ฉ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา
พ.ศ. 2560



ค

ภาคผนวก ซ

ภาคผนวก ซ

ภาคผนวก ฌ

ภาคผนวก ญ

ภาคผนวก ฎ

ภาคผนวก ฏ

ภาคผนวก ฐ

ภาคผนวก ฑ

กฎกระทรวงกำหนดอัตราด่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง พ.ศ.2560
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใซ้สิทธิ 
อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.4/ว 322 ลงวันท่ี 24 
สิงหาคม2560 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-G overnm ent 
P ro c u re m e n t: e-GP)
หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค 
(กวพ)0405.2/ว 320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้า 
สำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
e-marketX'พิมเติม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 336 ลงวันท่ี 4 
กันยายน 2560 เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงาน 
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ 
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันท่ี 8 
กันยายน 2560 เร่ือง การอนุมัติยกเว้นให้การเข่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำ 
ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผล 
ย้อนหลัง
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันท่ี 8 
ก ันยายน 2560 เรื่อง การเข ่าและการจ ้างเหมาบริการท ี่ม ีความจำเป ีน 
ต่อเนื่อง

สารบัญ (ต่อ)
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หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 356 ลงจันท่ี 13 
กันยายน 2560 เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใช ้จ ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อจันที่ 22 สิงหาคม 2560 
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 360 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2560 เร่ือง ซักซ้อมความเช้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ พินฟู 
และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 5 0 /2 5 6 0  วันที่ 19 กันยายน 2560 สำหรับ 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
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บทท่ี 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

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

มาตรา) เริ่มใช้บังคับจันท่ี 23 สิงหาคม 2560
1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(10 หมวด 223 ข้อ)
1.4 ประกาศ

ทั้งนี้มีรายละเอียดตามภาคผนวก ก-ค

2. การจัดซื้อจัดจ้างและประเภทของพัสดุ
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดำเนินการเพื่อใหได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 

แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2.2 พัสดุ แบ่งเปีน 6 ประเภท ดังนี้

(1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ลี่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่ 
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าชองงานบริการต้องไม่สูงกว่าชองมูลค่า “สินค้า” น้ัน

(2) งานบริการ ได้แก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำชองและการรับชน
(3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือลี่งปลูก สร้างอ่ืนใด 

และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับ 
อาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าชองงาน 
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้นโดยที่

อาคาร หมาย ถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเช้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร 
ที่ทำการ[รงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 
รวมท้ังส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยซน่ใช้สอยสำหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายนั้า 
หอลังนั้า ถนน ประปาไฟฟ้า หรือส่ิงอ่ืนๆ ซึ่งเปีนส่วนประกอบชองตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ 
ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน
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สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคมการระบายนํ้า การขนส่งทางท่อ ทาง'นา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่ 
เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

(4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผูเ,ห้
ดำปรึกษาหรือแนะน่าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปิตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลป'วัฒนธรรม 
การศึกษาวิจัยหรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ

(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ 
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

(6) การดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2.3 การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ 

บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ

3. การใช้บังคับเกี่ยวกับงบประมาณ
หน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับงบประมาณจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
3.1 เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณ
3.2 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้โดยไม่ต้องน่าส่งคลัง 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
3.3 เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับโดยไม่ต้องน่าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
3.4 เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วน 

ห้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมือำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย
3.5 เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

4. หน่วยงานของรัฐและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนห้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ]งค์การมหาซน องค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียนที่มืลักษณะเป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน)
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4.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น 
กำหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

4.3 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ท่ี'ได้'รับ 
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐ

5. การมอบอำนาจ
5.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ 

ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันโดยคำนึงถึงระดับ ตำแหน่งหน้าที่ และความ 
รับผิดขอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไป 
ไม่ได้

5.2 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
5.1.1 กรณีมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด

จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งให้ผู้มอบอำนาจขั้นต้น
ทราบด้วย

5.1.2 กรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (5.1.1) จะกระทำได้ต่อเมื่อ 
ได้รับความเห็นขอบจากผู้มอบอำนาจขั้นต้นแล้ว

5.3 การมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือ 
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจ 
และการมอบอำนาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

5.4 เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการ 
สั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปเป็นลำดับให้ผู้มอบอำนาจล่งสำเนา 
หลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง

5.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะมอบ
อำนาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทำได้ โดยให้ผู้มอบอำนาจ
ล่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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6. คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจ้าง และองค์ประกอบคณะกรรมการ
6.1 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะ กรรมการ

ซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้

6.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
6.1.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีดัดเลือก
6.1.4 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.2 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของ 
รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด ล้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าข้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเปีน

6.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมกาธ คน และกรรมการ 
อย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรืยกซื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่ 
และความรับผิดขอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

6.4 ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็น 
กรรมการด้วยก็ได้แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตาม 
วรรคหน่ึง

6.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีดัดเลือกเป็น 
กรรมการตรวจรับพัสดุ

6.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน 
ซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ

6.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ 
ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเลืยงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วย 
ทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธาน 
กรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน

6.8 มติของคณะกรรมการให้ถึอเลืยงข้างมาก ล้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ 
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
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6.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ 
ด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ 
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ 
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการ 
ทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือ 
กรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นใ]ระธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รัใ]การแต่งตั้งนั้น 
และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

7. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
7.1 เพื่อเป็นการเปีดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่

7.2 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

7.2.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
7.2.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

7.2.1.2หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) 
และบัญชีรายซื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7.2.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา 
บัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร 
ประจำตัวประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7.2.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย 
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น 
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 7.2.1

7.2.4 เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เข่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบ 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่ 
กำหนดในระเบียบนี้
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8. หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้

8.1 คุ้มค่า หมายถึง พัสดุ ต้องมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค่ในการ 
ใช้งาน ราคาเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและซัดเจน

8 .2 โปร่งใส หมายถึง ต้องกระทำโดย เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่าง เป็นธรรม 
มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นช้อเสนอ 
มีหลักฐานการดำเนินงานซัดเจน และ มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ในทุก 
ข้ันตอน

8.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง ต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการ 
บริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ล่วงหน้า กำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผย 
ผลลัมฤทธฃองการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

8.4. ตรวจสอบได้ หมายถึง มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง 
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

9. คณะกรรมการ ตามท่ีแต่งต้ัง ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

9.1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหน้าท่ี กำหนดเสนอ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภายใต้พระราชบัญญัตินี้

9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีหน้าที่ปรับปรุง 
แก่ไฃบีญหา ตีความและวินิจฉัยบีญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

9.3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการกำหนดราคากลาง

9.4 คณะกรรมการความร่วมมีอบีองกันการทุจริต มีหน้าท่ี กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการ 
ความร่วมมีอบีองกันการทุจริตกำหนดแบบข้อตกลงคุณธรรม

9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน มีหน้าท่ี พิจารณาข้อร้องเรียนและวินิจฉัย 
อุทธรณ์



บทท่ี 2
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่การจัดทำประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อ 
ขอจ้าง จนกระทั่งการตรวจรับพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพท่ี 2-1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
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1. การจัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นซอบวงเงินงบประมาณที่จะใข้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นขอบ
1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อ'ไปน้ี
1.2.1 ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.2 วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
1.2.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.4 รายการอื่นตามที่กรมบัญซีกลางกำหนด

1.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นขอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ 1.1 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง และของ 
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญซีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปีดเผย ณ สถานท่ีปีด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการนั้นได้ เว้นแตในกรณีดังต่อไปนี้ ที่ไม่ต้องจัดทำแผน

1.3.1 กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใข้ในราซการลับ
1.3.2 กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความ 

จำเป็นต้องใข้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
1.3.3 กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มี 

ความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของซาติ
1.3.4 กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่ 

เกี่ยวกับความมั่นคงของซาติ
1.4 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแล้วให้หน่วยงานของรัฐรีบ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้
ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
1.5 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ 

ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ฃอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นขอบ และเมื่อได้รับความเห็นขอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ 1.3
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2. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
2.1 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ

รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นขอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

2.1.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
2.1.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
2.1.3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
2.1.4 วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ล้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ 

วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
2.1.5 กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
2.1.6 วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
2.1.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ
2.1.8 ข้อเสนออ่ืนๆ เซ่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญซวน และหนังสือเชิญซวน
การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้หรือกรณี 

มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดขอบในการปฏิบัติงานนั้น 
จะทำรายงานเฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้
2. 2 ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนั้
2.2.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ
2.2.2 รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และห้องที่

ที่ต้องการ
2.2.3 ราคาประเมินของทางราซการในห้องที่นั้น
2.2.4 ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ

3 ราย
2.2.5 วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ล้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ 

ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
2.2.6 วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
2.2.7 ข้อเสนออื่น  ๆ เซ่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ
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เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้วให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 
ตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้

3. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป 
รายการงานก่อสร้าง
3.1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ

คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเคียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด 
ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
3 .2 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดขอบในการจัดทำร่างขอบเขตของ 
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
3.3 เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน

และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือ
รายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มีอผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มีอผู้ซื้อที่กระทรวง 
อุตสาหกรรมจัดทำขึ้น
3.4 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ 

จะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตาม 
ความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
3.5 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
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4. การจัดทำและเปีดเผยราคากลาง
หนังสือสำนักงาน ป.ป.ซ. ท่ี ปซ ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๕ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เร่ือง การ 

เปีดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง 
กำหนดว่า “ในกรณีที่หน่วยของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อ 
จัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูล 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตาราง 
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวม ๗ 
ประเภท.... ” ดังนี้

4.1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
4.2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
4.3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง 

ออกแบบ
4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ 

ปรึกษา
4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง 

งานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
4.4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง 

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
4.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการ 

จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

5. วิธีการซ้ือหรือจ้าง
การจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ อาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปน้ี

5.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวนผู้ประกอบการ 
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เช้ายื่นข้อเสนอ กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้

5.1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ 
ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการท่ัวไป มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ 
กำหนดไวิในระบบ e -  catalog กระทำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
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(1) การเสนอราคาโดยใซใบเสนอราคา ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซ่ึงมี 
ราคาเกิน 500,000 บาท
(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุ 

คร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท
การจัดทำเอกสารวิธี e  -  market ดังน้ี
(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตาม 

ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด
(2) การทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจำเป็นต้องมีฃ้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปิญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

(3) การกำหนดจัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ 
เผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดเป็นวันถัดจากจันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ 
เอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา 
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

ข้ันตอน วิธี e  -market
(1) เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ใบคำขอเสนอราคา ร่างประกาศ 

และร่างเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี e -m ark e t
(2) จัดพิมพ์รายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
การเสนอราคาวิธี e  -market
(1) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถ้าเห็นขอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 

เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e -m ark e t ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง 
และปิดประกาศที่หน่วยงานไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ถ้าไม่เห็นขอบ ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่อแก่ไข

(2) กรมบัญชีกลางจัดล่งประกาศและเอกสารไปยังผู้ขาย /ผู้ให้บริการ /  
ผู้รับจ้างที่ลงทะเบียนในระบบ e -GP และมีสินค้าหรือบริการในระบบ e -ca ta lo g  ที่ม่ความ 
สอดคล้องกับที่หน่วยงานของรัฐกำหนด จะได้รับ mail จากระบบ e -GP

(3) กำหนดวันเสนอราคากำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
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การพิจารณาผลการเสนอราคา
(1) กรณีมีผู้เสนอราคาหลายรายให้เสนอความเห็นให้ซื้อ/จ้าง จากรายที่เสนอ 

ราคาตํ่าสุด กรณีมีผู้เสนอราคาตํ่าสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาในลำดับแรก
(2) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว ดังนี้

พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ
ให้เสนอความเห็นให้รับราคา

- พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเหมาะสมและไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และดำเนินการใหม่ หรือใช้วิธีดัดเลือกหรือวิธี 
เฉพาะเจาะจง

(3) กรณีไม่ม่ผู้เสนอราคา
-ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อยกเลิก และดำเนินการใหม่ หรือ 

ใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง

หรือจ้าง
กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว 
ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ชองวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างไม่เกินร้อยละ 10 
ชองวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ล้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(2) ล้าท่าตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมา 
เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอราคา หากรายตํ่าสุดในครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าไม่เกินร้อยละ 10 ชองวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ล้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 
ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(3) ล้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐผ่าน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นขอบ

(1) หัวหน้าหน่วยงานชองรัฐเห็นชอบ
-ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบและ 

ประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน
(2) หัวหน้าหน่วยงานชองรัฐไม่เห็นชอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ชี้แจง ดังนั้
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- เห็นชอบ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุก 
รายทราบและประกาศผลการพิจารณาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน 
- ไม่เห็นชอบ ยกเลิกในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไช

ตามที่กำหนด ให้ยกเลิก
(3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไชตามที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ 

เสนอราคา รายดังกล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไฃที่กำหนด ให้พิจารณาเพื่อยกเลิก หรือพิจารณา 
ผู้เสนอราคาตํ่าในลำดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

5.1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมี 
วงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดไว็ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e -catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e -bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

การจัดทำเอกสารการซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e  -Bidding
(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง 

เอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด
(2) การทำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ถ้าจำเป็นต้องมีข้อความ

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายฯ กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ 
ในแบบ และไม่ทำให้หน่วยงานชองรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานชองรัฐเห็นว่า 
จะมีปิญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่
ดังกล่าวไปให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

(3) การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ 
เผยแพร่ ให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายชองระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือ 
จ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาชองระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

(3) การจัดหาที่มีความจำเป็นโดยสภาพชองการซื้อหรือจ้างจะต้องกำหนด 
เงื่อนไชไว้ไนเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน่าตัวอย่างพัสดุที่ 
เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน่าเสนองาน ให้หน่วยงานชองรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
น่าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน่าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานท่ีที่ 
หน่วยงานชองรัฐกำหนด

(4) กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กำหนดให้ต้องมีเอกสาร
หรือรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบการเสนอราคาชองผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบ
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หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่น 
ข้อเสนอในการน่าเข้าระบบให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน่าเอกสารหรือรายละเอียดนั้น 
พร้อมสรุปจำนวนเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง 
โดยให้ลงลายมือซื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสาร 
หรือรายละเอียดนั้นด้วย

(5) การกำหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน่าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง 
หรือทดสอบหรือน่าเสนองาน หรือน่าเอกสารหรือรายละเอียดมาล่ง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็น 
วันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การดำเนินการที่ไม่อาจดำเนินการ 
วันใดวันหน่ึงได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่ 
เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ซัดเจน

การนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพรให้สาธารณชน 
เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังน้ี

(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ ที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณซนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

(2) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการน่าร่าง 
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณซนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมี 
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) การน่าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณซน เสนอแนะ วิจารณ์

การประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารฯ ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์
กรณ์ที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดขอบ 

จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พิจารณาว่า
สมควรดำเนินการปรับปรุงแกไขหรือไม่ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่แก็ไข เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นขอบ เม่ือได้รับความ
เห็นขอบแล้ว ให้น่าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
ปรับปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
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อีกครั้งหน่ึง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็น 
ทุกรายทราบเป็นหนังสือ

(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้ง 
ผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
วงเงินที่จัดหา ระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารฯ 

(ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ 
ผู้ประกอบการเตรียมจัดทาเอกสาร 

เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย)
เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
เกิน 5,000,000 บาท แต่ไม,เกิน 10,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
เกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
เกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ

- หากหน่วยงานของรัฐได้กำหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการ
ดำเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นแล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

- เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด
โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคาหรือรับเอกสารการยื่นเสนอราคานอกเหนือจากกรณีที่ได้กำหนดไว้

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(1) จัดพิมพัใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 

ผ่านทางระบบจำนวน 1 ขุด ให้กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไวิในใบเสนอราคาและเอกสารการ 
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
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(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคา 
ต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน่าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร 
หรือรายละเอียดที่แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคา
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไฃที่หน่วยงานชองรัฐกำหนดไว้
(3) คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด

ก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไฃที่หน่วยงานชองรัฐได้กำหนด ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายซื่อชองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเทคนิคหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะชองพัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไฃที่หน่วยงานชอง 
รัฐกำหนด ในส่วน,ที่นั!ช่สาระสำกิญ และความแตกต่างนั้น ไม่ปีผลทำ'ให้เกิดการ1ได้เปรียบเสียเปรียบ 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดลิทธผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

(4) คัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติชองผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยเรียงสำดับผู้ที่
เสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ร?£/ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ 
ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานชองรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาตํ่ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามสำดับ แล้วแต่กรณี

(5) จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานชอง 
รัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
รายการดังต่อไปนี้

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ช) รายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอเละข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(ค) รายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอชองผู้ยื่น 

ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
(6) เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง

รายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไฃที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
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ยกเลิก ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

(7) กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิกและดำเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้
ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่'หน่วยงาน,ของรัฐ 
จะดาเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือ 
จ้างใหม่

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง (กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ)

(1) แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่าน 
ระบบฯ เพื่อต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอ 
ราคาผ่านระบบฯ แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า 
นั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนท่ีสูงกว่า 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

(2) ถ้าดำเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่าน 
ระบบฯ ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคา 
ตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็น 
ราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

(3) ถ้าดำเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน 
หากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ถือว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเลืยเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี ก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
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(4) เมื่อราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้ 
คณะกรรมการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านทางระบบเพื่อ
ต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทำได้ หากยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบฯ แล้ว ราคา 
ที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ 10 ของ 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่ 
เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก 
ผู้ที่เสนอราคารายนั้น

(5) หากดำเนินการไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้
ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพื่ม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและดำเนินการใหม่ แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ 
ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่ 
หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่

(6) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นขอบรายงานผลการพิจารณา และ 
ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ (e -mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปีดเผย ณ สถานที่ปีดประกาศของ 
หน่วยงานของรัฐนั้น

5.1.3 วิธีลอใJราคา ได้แก่ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท ให้กระทำไดีในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีช้อจำกัดในการใช้ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตทำให้!ม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างด้วย 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว!นรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย

การดำเนินการโดยวิธีสอบราคา
(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ

มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
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(2) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศ 
เชิญซวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด การกำหนดจัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างและประกาศเชิญซวนให้กำหนดเป็นจันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นจันเวลาทำการเพียงจันเดียว และการกำหนดจัน เวลาการเปิด 
ซองข้อเสนอให้กำหนดเป็นจัน เวลาทำการนับจากยื่นข้อเสนอ โดย ผู้มีหน้าที่ลงนามในการทำเอกสาร 
สอบราคาคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(3) หน่วยงานอาจน่าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 
เผยแพร่เพื่อรับพีงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ซองกรมบัญชีกลาง และซองหน่วยงานซองรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 จันทำการ

กรณีที่หน่วยงานซองรัฐน่าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ เผยแพร่
เพื่อรับพีงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้น่าความเรื่องการรับฟ้งความคิดเห็นวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(4) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานซองรัฐ ให้ความเห็นชอบรายงานซอซื้อซอจ้างและ 
ร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย 
วิธีสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศซองกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานซองรัฐเป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า 5 จันทำการ โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสาร 
เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย

(5) การให้หรือการขายเอกสารสอบราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ 
เฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา เพ่ือให้
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นเสนอสามารถซอรับหรือซอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่จันเริ่มต้น 
จนถึงจันสุดท้ายซองการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างฯ 
ซองหน่วยงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

(6) กรณีที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการซื้สถานที่ให้หน่วยงาน
ซองรัฐกำหนดจัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบ 
ราคาด้วยก่อนจันปิดรับซองสอบราคาหากหน่วยงานซองรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด 
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการซื้สถานที่อันเป็นการแก่ไซคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีได้ 
กำหนดไวในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานซองรัฐจัด ทำ เป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม
การชี้แจงรายละเอียดหรือการซื้สถานที่ ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำบันทึกการชี้แจง 
รายละเอียดหรือการซื้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
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(7) ถ้ามีการดำเนินการตามข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา 
การรับซอง และการเปิดซองสอบราคา ตามความจำเป็นแก่กรณีด้วย เมื่อถึงกำหนดวันยื่นซองสอบ 
ราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นซองสอบราคา 

การย่ืนซอง
(1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการฯ
(2) ส่งถึงหน่วยงานของรัฐโดยยื่นตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรอง 

เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ

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

พิจารณาผลการสอบราคา โดยพลัน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีหน้าที่ ดังน้ี
(1) เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ กรรมการ 

ทุกคนลงลายมือซื่อกำกับ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยซน้ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุ

ตัวอย่าง (ถ้ามี) และดัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยซน้ร่วมกัน และยื่นเอกสารเสนอราคา
ครบถ้วน

(3) พิจารณาดัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) 
พิจารณาดัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา และ จัด
เรียงลำดับผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย

เจ้าหน้าที่
(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า

5.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไฃที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ใน
งานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย
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การดำเนินการ
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างให้คณะกรรมการ 

ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการดังนี้
(1) จัดทำหนังลือเชิญซวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไฃที่ 

หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มี 
คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่น 
ข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชีรายซื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญซวน

(2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึก
ซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ดำเนินการคัดเลือกโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อม 
กับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(3) เมื่อถึงกำหนดจัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญซวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายซื่อผู้มายื่น 
ข้อเสนอ เมื่อพ้นกำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่างตาม 
เงื่อนไฃที่กำหนดในหนังลือเชิญซวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใดมี 
รายละเอียดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน่าตัวอย่างพัสดุมา 
แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน่าเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน่าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง 
ภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ

(4) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
เปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการ 
ทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไว้ไนใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุก 
แผ่นและให้น่าความในระเบียบข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับกับการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ 
การซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ 
เพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไฃที่กำหนดในหนังลือเชิญซวน 
เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบข้อ 56 โดยอนุโลม

(5) ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไฃที่กำหนดใน
หนังลือเชิญซวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น 
และจะดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) ก็ได้ ถ้าปรากฏว่าราคา 
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดำเนินการตามระเบียบข้อ 57 หรือ 
ข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
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(6) ในกรณีการจ้างตามมาตรา 5 6 วรรคหน่ึง (1 ) (ซ)หากไม่สามารถ 
ดำเนินการตามปกติได้ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อ 
พิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลำดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่น 
ข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายลัดไป หากดำเนินการไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดำเนินการใหม่โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ก) ก็ได้ ทั้งนี้ให้น่าความในระเบียบข้อ 42 มาไข้บังคับกับ 
การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม

5.3 วิธ ีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการ 
ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปและวิธี 
คัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกให้ลืบราคา 
จากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญ 
ซวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ล้ามี) ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อ 
หรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง 
เท่าที่จะทำได้
(2) กรณีพัสดุนั้นมีผู้ประกอบการที่คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และกรณี

ที่เป็นพัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อ 
อันตราย และการดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าข้า 
หรือเสียหาย ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
มายื่นข้อเสนอหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลางหรือวงเงิน
งบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

(3) กรณีจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้ 
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่า
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(4) กรณีเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่าง 
ประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ตามมาตรา 56 (2 )(ฉ) ให้ดำเนินการโดยเจรจาตกลงราคา

(5) กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งวิธี 
ตามมาตรา 56 (2) (ซ) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่ 
เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในห้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็น
การท่ัวไป และมีวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลง 
ราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

- สำหรับกรณีข้างต้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และ
ดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้ว 
รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

5.4 การจ้างที่ปรึกษา
ขั้นตอนสำหรับการจ้างที่ปรึกษาทุกวิธีให้ดำเนินการดังนี้

(1) การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ ซ่ึงมี 
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนด 
ตามความเหมาะสม

(2) การจัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง 
ที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ

กว่าหรือราคาเดิม โดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงานของรัฐ
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คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา มี 4 คณะ ได้แก่
(1) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
(2) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
(3) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

การจ้างท่ี'ปรึกษา ทำได้ 3 วิธี ดังน้ี
5.4.1 วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ใซ้กับงานท่ีไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะเป็นงาน 

ประจำซองหน่วยงานซองรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิซาซีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งทำงานนั้นได้ 
เป็นการท่ัวไป โดยหน่วยงานซองรัฐประกาศเชิญซวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไฃที่
กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอกำหนด

รายงานขอจ้างท่ี'ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป มีรายการ ดังนี้
(1) . เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
(2) ขอบเซตซองงานจ้างที่ปรึกษา
(3) คุณสมบัติซองที่ปรึกษาที่จะจ้าง
(4) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
(5) . วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงิน 

ดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
(6) กำหนดเวลาแล้วเสร็จซองงานจ้างที่ปรึกษา
(7) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(8) หลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
(9) ข้อเสนออื่นๆ (เซ่น แต่งตั้งคณะกรรมการ)
เจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานซองรัฐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน 

ซองรัฐให้ความเห็นชอบรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธีนั้นต่อไปได้
ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ

ดำเนินการ ดังนี้
(1) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาซองที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้อง และ 

พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาตํ่าสุด และจัดลำดับ
(2) กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ดัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด ไม่เข้าทำ 

สัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานซองรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุดรายถัดไป
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(3) กรณีที่มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาตํ่าสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียก
ที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่
เสนอราคาตํ่าสุด

(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยรายงาน 
ผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย

- รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
- รายซื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย
- รายซื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการดัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- หลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
- ผลการพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอชองที่ 

ปรึกษาทุกราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน 

การคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการ 

ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม,มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก
-ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา

ยกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวน

ท่ัวไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท่ารายงานขอจ้างตาม
ระเบียบฯ

กรณีที่ปรึกษารายที่สมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
- แจ้งที่ปรึกษารายที่เห็นสมควรจ้างนั้นเพื่อต่อรองราคา
- เรียกที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกรายมาต่อรองราคาใหม่

พร้อมกัน
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- เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกเลิก/ดำเนินการจ้าง 
ด้วยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปใหม่/ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้

5.4.2 วิธีคัดเลือก ใช้กับกรณีที่ใซ้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปแล้วไม่ผลดี หรือเป็น 
กรณีที่เป็นงานซับช้อน หรือซับช้อนมากหรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาจำนวนจำกัด ให้
หน่วยงานของรัฐเชิญซวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไฃที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 
รายให้เช้ายื่นช้อเสนอ เว้นแต่ในงานที่มีที่ปรึกษาน้อยกว่า 3 ราย

ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก
(1) ข้ันตอนเร่ิมต้น

- ทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
- ให้เจ้าหน้าที่ซอรายซื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล 

ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
(2) ขั้นตอนการเชิญชวนให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่'ปรึกษาฯ

ดำเนินการ ดังน้ี
- จัดทำหนังสือเชิญซวนที่ปรึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด
-ให้เชิญซวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เช้ายื่นช้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีที่ปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึง 
การไม่มีผลประโยซน้ร่วมกันของผู้เช้ายื่นข้อเสนอด้วย

- เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาในการยื่นช้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอซอง
ที่ปรึกษาพร้อมจัดทำบัญซีรายซื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง 
ท่ี'ปรึกษาฯ ดำเนินการ ดังน้ี

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ซองที่ปรึกษา 
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมีผลประโยซน้ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ 
ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยซน้ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
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ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไฃที่หน่วยงาน 
ของรัฐกำหนดไว!นเอกสารจ้างที่ปรึกษา

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่
ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่
เสนอไว้แล้วมิได้

ที่หน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการตัดรายซื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- คัดเลือกข้อเสนอที่ถูกต้อง จัดสำคับคะแนนและพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ 
รัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้ คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้
คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

- กรณีรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดตาม (ก) หรือ 
(ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามสำคับ

- จัดทำรายงานผลการพิจารณา นำวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปมาใช้โดย
อนุโลม)

กรณีมีผ้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรืฮมีผ้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน'ง 'ง

การคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการ 

ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม,มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม,ได้รับการคัดเลือก
-ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา

ยกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ 

ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงาน 
ของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่ โดยการจัดทำ
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป หรือวิธี 

คัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพทั้ง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณา 
และการให้นํ้าหนัก ตามความในมาตรา 76 ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ

1. ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
2. วิธีการบริหารและปฏิบัติงาน
3. จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน
4. ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
5. ข้อเสนอทางด้านการเงิน
6. เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดาเนินงานประจำหรืองานที่มีมาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานไม่ซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้าน 
คุณภาพ ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด

- กรณีการจ้างที่ปรึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ 
หรืองานท่ีซบ!ซ้อน ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพ 
และด้านราคา มากที่สุด

- กรณีการจ้างที่ปรึกษา ท่ีมีความซับ!ซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

5.4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ใข้กับกรณีที่ใข้ทั้งวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือใข้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผลดี หรือกรณีมีวงเงินค่าจ้างไม่เกินวงเงินตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง หรือกรณีจ้างที่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว หรือกรณีเป็นงานจ้างที่มีที่ 
ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง หรือกรณีในงานนั้นมีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว หรือกรณีเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของซาติ ให้หน่วยงานของรัฐเชิญซวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนที่ 
กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราคา
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น

- ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

(2) ขั้นตอนการเชิญซวน และการพิจารณาตัดสิน
- ให้คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ จัดทำหนังสือเชิญซวนที่ปรึกษา ตาม 

แบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- เชิญซวนที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานนั้น
- พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง เพื่อให้!ด้ข้อเสนอที่ 

เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยซน้ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (น่าวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปมาใข้โดย

อนุโลม)
การจ่ายเงินล่วงหน้า
(1) ในกรณีมีความจาเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายไดํไม่เกินร้อยละ 

15 ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาจะต้องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร หรือหนังสือคํ้า 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ซองธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น

(2) กรณีจ้างสำหรับการหน่วยงานซองรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไดํไม่เกิน 
ร้อยละ 50 ค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้

การคืนหนังสือค้าประกัน (หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)
ให้คืนหนังสือคํ้าประกันให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงิน 

ค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจนครบล้วนแล้ว ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไวิในสัญญาด้วย

5.5 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อกำหนดในการดำเนินการจ้าง
(1) การขอความร่วมมือ ในกรณีราซการส่วนกลาง ราซการส่วนภูมิภาค 

หรือราซการส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือ กับกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้
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(2) ข้อห้ามการมีส่วนได้เสีย ผู้โหับริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้

- มีความสัมพันธ์โดยตรงและมีความสัมพันธ์โดยอ้อม
(3) คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่ 

เป็นช้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานชองรัฐ หรือพนักงาน 
ชองหน่วยงานชองรัฐที่เรืยกซื่ออย่างอื่น

(4) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี

ประกาศ เชิญซวนท่ัวไป
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี

ดัดเลอก
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ขั้นตอนการดำเนินการจ้าง
ที่ปรึกษาทุกวิธี

- จัดทำร่างชอบเขตชองงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง จัดทำร่างชอบเขตชองจ้างและหลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ
- จัดทำรายงานขอจ้าง
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐ 

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการที่ระเบียบฯ กำหนด
- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างฯ ท่ีเสนอ 

แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได้
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทำได้ 4 วิธี ดังน้ี
5.5.1 วิธี1ใb ะกาศเชิญ1ซวน,ท่ัว'1ใJ ใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารจ้างฯโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป พร้อม 

ประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ทำรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

(2) ขั้นตอนการประกาศเผยแพร่
- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ รายงานขอจ้างฯแล้วให้ 

หัวหน้าเจ้าหน้ที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปีดเผย ณ สถานที่ปีดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 จันทำการ

- การให้เอกสารจ้างฯ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวช้อง จะให้!ปพร้อมกันกับ 
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับ 
เอกสารจ้างฯ ตั้งแต่จันเริ่มต้นประกาศจนถึงจันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ

- ให้กำหนดจัน เวลาในการยื่นข้อเสนอเป็นจันทำการเพียงจันเดียว นับ 
ถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างฯ

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ
ดำเนินการ ดังนี้

- เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้'บริการ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมืผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วดัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มืผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่น
เอกสารครบล้วน ถูกต้อง มืคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ 
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่ 
เสนอไว้แล้วมิได้
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- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผูให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก 
ท่ีสุด และจัดลำดับคะแนน

-ในกรณีที่ผูให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด 
ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพ 
มากที่สุดในลำดับถัดไป

- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (ให้น่าวิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี 
ประกาศเชิญซวนทั่วไปมาใช้โดยอนุโลม)

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการ 

ต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญซวน ท่ัวไป ให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เสนอความเห็น 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม1มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม1ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ 

ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม 82 (1) 
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่ หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธี คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย 
เหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบฯ

5.5.2 วิธีคัดเลือก ใช้กับงานที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก หรือใช้กับวิธีประกาศ 
เชิญซวนท่ัวไปแล้วไม่ได้ผล หรือกรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งหน่วยงานของรัฐ ไม่มี
ข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดเบื้องต้นได้ โดยให้เชิญซวนผูให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไฃที่
กำหนดไม่น้อยกว่า 3 รายให้เช้ายื่นข้อเสนอ

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก
(1) ขั้นตอนเริ่มต้น

- ทำรายงานขอจ้างฯ โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ
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-ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการต่อไป

(2) ขั้นตอนการเชิญซวน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ดำเนินการ ดังนี้
- จัดทาหนังสือเชิญซวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด
- ให้เชิญซวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

ต่อหน่วยงานซองรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 รายโดยให้คำนึงถึง 
การไม่มีผลประโยซน้ร่วมกันซองผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย

- เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอซอง 
ผู้ให้บริการพร้อมจัดทำบัญซีรายซื่อผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอ และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม

(3) ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ
ดำเนินการ ดังนี้

- เปีด'ซอง'ข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ซองผู้ให้บริการ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไว้ทุกแผ่น

- ตรวจสอบการมีผลประโยซน้ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ซอง
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วดัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยซน้ร่วมกัน และ
ยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไฃท่ี 
หน่วยงานซองรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างฯ

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก 
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดก็ได้ แต่จะให้รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้

- ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบล้วนตามเงื่อนไฃที่ 
หน่วยงานซองรัฐ ได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายซื่อรายนั้น

- พิจารณาดัดเลือกข้อเสนอซองผู้ให้บริการรายที่ถูกต้อง ซึ่งมีคุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยซน้ต่อหน่วยงานซองรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก 
ท่ีสุด และจัดสำดับคะแนน

- กรณีรายที่ดัดเลือกไว้ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาที่กำหนด ให้ 
คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดในลำดับถัดไป

- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (น่าวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปมาไข้โดย
อนุโลม)
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กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะ 

ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการ ต่อรองเจรจากับผูให้บริการรายนั้น แล้ว เสนอ 
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม1มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม1ได้รับการคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา

ยกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจ

ไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม มาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงาน 
ของรัฐ จะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำ
รายงานขอจ้างตามระเบียบฯ

5.5.3 วิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผูให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งเคย 
ทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
ก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ

(1) ขั้นตอนเริ่มต้น
- ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานขอจ้างฯ
- แต่งต้ัง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

(2) ขั้นตอนการเชิญซวน และการพิจารณาตัดสิน
- ให้คณะกรรมการจ้างฯ จัดทำหนังสือเชิญซวนผูให้บริการ ตามแบบที่ 

คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- เชิญซวนผูให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานนั้น
- พิจารณาข้อเสนอของผูให้บริการ เพื่อให้!ด้ข้อเสนอที่เหมาะสม 

ถูกต้อง เปีนประโยซน้ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (น่าวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปมาไข้โดย

อนุโลม)
5.5.4 วิธีประกวดแบบ เบีนกรณีที่หน่วยงานของรัฐ เชิญ'ซวนผู้ให้'บริการ,ที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไฃที่กำหนด เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเปีนที่เชิดซูคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรม หรือสถาบีตยกรรมของซาติ หรืองานอื่นที่กำหนดตามกฎกระทรวง



36

ข้ันตอนท่ี 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
(1) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงานจ้างฯ พร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่ 

คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(2) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างฯเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยผ่าน 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อขอความเห็นขอบแล้วจึงดำเนินการต่อไป
(3) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบในระบบเครือข่าย 

สารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐและให้ปีดประกาศด้วย เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า 7 จันทำการ

(4) การให้เอกสารการจ้างฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะให้ไปพร้อมกับการ 
เผยแพร่ประกาศและเอกสารฯ ตั้งแต่จันเริ่มต้นประกาศจนถึงจันสุดท้ายของการเผยแพร่

เมื่อถึงกำหนดจัน เวลาการเปิดซอง ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกที่ถูกต้อง ครบล้วนและให้คัดเลือกผู้ที่เสนอ
แนวความคิด ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับไว่ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการมี 
ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ 
ขั้นตอนท่ี 2 เสนอรายงานผลการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา

ข้ันตอนท่ี 2 การประกวดแบบ
(1) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะต้องพัฒนาแนวความคิด 

จากขั้นตอนที่ 1 แล้วให้เป็นแบบเพื่อการประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด
(2) เมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที่ 2 ให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการ 
ประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดลำดับ

(3) ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อม 
ด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 6

6. การทำสัญญาหรือข้อตกลง และการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
6.1 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐการลงนามในสัญญา จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
6.2 การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับ 

เป็นรายจันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 -  0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
6.3 การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายจันเป็น 

จำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 -  0.10 ของราคางานจ้าง ต้องไม่ตํ่ากว่าจันละ 100 บาท
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6.4 สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็น 
รายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

ทั้งนี้ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไวในเอกสารเชิญซวนให้ซัดเจนด้วย
6.5 ให้หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาท 

ข้ันไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือ 
ข้อตกลง หรือตาม'วิธีการที่กรม'บัญชีกลางกำหนด

6.6 การแก่ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียด
ของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก่ไขนั้นก่อนแก่ไข 
สัญญาหรือข้อตกลงด้วยในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค 
เฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ขำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรับผิดขอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองาน 
เทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วยเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติ
การแก่ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ 
แก่ไขน้ัน

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(1) สัญญาจ้างก่อสร้าง
(2) สัญญาซื้อขาย
(3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
(4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใข้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(5) สัญญาเข่าคอมพิวเตอร์
(6) สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก่ไขคอมพิวเตอร์
(7) สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
(8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
(9) สัญญาแลกเปลี่ยน
(10) สัญญาเข่ารถยนต์
(11) สัญญาเข่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
(13) สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
(14) สัญญาจ้างผู้เขี่ยวซาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
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7. หลักประกันการเสนอราคา
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดหลักประกันการเสนอราคา เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

จากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาหรือผู้[ห้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการ 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐกำหนดหลักประกันการเสนอราคา สำหรับ 
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธี 
ประกาศเชิญซวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้กินกว่า ๕,๐๐๑๐๐๐ บาท 
ดังนี้

7.1 การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักใ]ระกันการเสนอ 
ราคาโดยให้ใช้หลักใ]ระกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(1) เซ็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเซ็คหรือดราพเทํลงวันที่ท่ีใช้เซ็ค 
หรือดราพเทํนั้นขำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทำการ

(2) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ 
คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าใ]ระกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยใ]ายก่าหนด

7.2 สำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ให้ 
มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อ'ไปน้ี

(1) เงินสด
(2) เซ็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเซ็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เซ็ค 

หรือดราฟทํนั้นขำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทำการ
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด
(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
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8. หลักประกันสัญญาและการคืนหลักประกันสัญญา
8.1 หน่วยงานของรัฐกำหนด หลักใ]ระกันสัญญา โดยไห[ชู้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไใ],น้ี
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราพิทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 

ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบาย 

กำหนดโดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ 
ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
8.2 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ดังนี้

(1) หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

(2) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ 
จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ

(3) การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุน้ันไม่
ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง เซ่น พัสดุใช้ส้ินเปลือง ให้กำหนดหลักประกันในอัตรา 
ร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกัน 
ตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุง 
หลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุง
ในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่น่าหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนภายใน 15 วัน ก่อนการส่งมอบ 
พัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้นการกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้
เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญซวนให้เช้ายื่นช้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นช้อเสนอหรือ
คู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว่ในระเบียบเอกสารเชิญซวน หรือสัญญา
ให้อนุโลมรับได้

(4) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นช้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
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8.3 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้คํ้าประกัน 
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน 
นับลัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลดัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
เรียบร้อยแล้ว

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ 
ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

(3) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว และอย่างข้าต้อง 
ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

9. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ 

รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ กรณีที่มีการจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (วงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท) คณะกรรมการประกอบด้วย ดังนี้

9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของพูใข้พัสดุนั้น หรือสถานท่ีซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือ 

ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ไดํในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ไห้ตรวจรับ 
ตามหลักวิชาการสถิติ

(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ชายหรือผู้รับจ้างน่าพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น
โดยเร็วที่สุด

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และลือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ 
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน่าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำ 
ใบตรวจรับโดยลงซื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ชายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ 
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบชองหน่วยงานชองรัฐและรายงานให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐทราบ
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(5) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือ 
ข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

(6) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบ 
จำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะ 
จำนวนที่ถูกต้อง และให้รืบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขาย 
หรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธหน่วยงานของรัฐที่ 
จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

(7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นขุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง 
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และ 
โดยปกติให้รืบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ 
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ

(8) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว่ให้เสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ

9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มี'หน้าท่ีดังน้ี
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิและรายงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม 

งานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบดุมงาน 
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว่ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตาม 
เวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(4) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน 
สัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจ 
สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง 
เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธาน 
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบล้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบล้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง
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ส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงซ่ือไว้ 
เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิก 
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของ 
รัฐทราบในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ล้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงาน 
จ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (6)

9.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
(1) กำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานท่ีซ่ึงกำหนดไว้ใน 

สัญญาหรือข้อตกลง
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน่าผลงานมาส่ง และให้ 

ดำเนินการให้เสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบล้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงาน 

จ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบล้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน่าผลงานมาส่ง 
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงซื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ 
ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

(5) กรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน 
สัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้ 
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทำ 
ความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ

9.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้
(1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(2) ตรวจรับงาน ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานท่ีซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง
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(3 ) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ไห้บริการน่าผลงานมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จ 
ส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด

(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอัน 
เนื่องมาจากไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปิตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบ 
แจ้งให้ผูให้บริการดำเนินการแกไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว

(5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไวิในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงาน
ไว้และถือว่าผู้ไห้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ไห้บริการน่าผลงานมาส่ง แล้วมอบ 
แก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงซื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ไห้บริการ 
1 ฉบับและเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบ
ทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำนาจส่ังให้แก่ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามมีอำนาจที่จะสั่งให้ 
หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือ 
สั่งการ แล้วแต่กรณี

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทำ 
ความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ

10. การคิดค่าปรับตามสัญญา
กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐ 

แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันทำการนับสัดจากวันครบ
กำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธการเรียกค่าปรับใน 
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 กรณีเงื่อนไขสัญญาซื้อเป็นขุด ให้ปรับท้ังขุด
10.4 กรณีพัสดุคิดราคารวมค่าติดตั้ง/ทดลอง ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของ

ราคาทั้งหมด
10.5 หากมีความจำเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น เซ่น งานที่เกี่ยวกับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการซื้อขาย
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11. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ 

ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
2.11.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
2.11.2 เหตุสุดวิสัย
2.11.3 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
2.11.4 เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วันนับถัดจาก

วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนดคู่สัญญาจะ 
ยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงาน 
ของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้งหรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการงด หรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา/
ข้อตกลง ให้เใไนไใJตามระเบียบที่รัฐมนตริกำหนด

คอมพิวเตอร์ ให้กำหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าวโดยคำนึงถึงความสำคัญและลักษณะของงาน
และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน

12. การบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง
12.1 การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ

ข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละลิบ 
ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ินให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

12.2 เหตุบอกเลิกสัญญา/ข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกกับคู่สัญญา
ดังนี้

(1) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถล่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(3) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
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การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเฉพาะในกรณี ดังน้ี
(1) ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(2) เพื่อแก่ไขข้อเสียเปรียบชองหน่วยงานชองรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ 

ข้อตกลงน้ันต่อไป
กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิก

พิจารณาซดใช้ค ่าเส ียหายก็ได้ หลักเกณฑ์ดังนี้
(1 )  ให้ค ู่ส ัญญายื่นค่าขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่ส ัญญาภายใน 15 วัน นับสัดจาก 

วันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา
(2) ค่าขอต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอัน 

เป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
(3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค่าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค่าขอนั้นให้ 

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค่าขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้ขอ 
ขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไดไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบกำหนดเวลา

(4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
(5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณา 

ค่าร้องแล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
(6) ผลการพิจารณาเมื่อหน่วยงานชองรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเซ่นใดแล้ว

หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ซดใช้ค่าเสียหายตาม 
สัญญาต่อไปให้หน่วยงานชองรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
ความเสียหาย ” ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน โดยให้แต่งต้ัง 
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานชองรัฐหรือพนักงาน 
ชองหน่วยงานชองรัฐที่เรียกซื่ออย่างอื่น ภายในชองหน่วยงานชองรัฐนั้น ในกรณีจำเป็น
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าท่ีดังน้ี
(1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค่าร้องชองคู่สัญญา
(2) ในกรณีจำเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ 

ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
(3) พิจารณาค่าเสียหายและกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ล้ามี)
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(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาตาม (1)ถึง(3)พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐการพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ 
คณะกรรมการวินิจฉัยกำหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง
ซดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน 50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงาน 
ความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

13. การบริหารพัสดุ
ให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการ 

บริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยซน้ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดซึ่งรวมถึงการเก็บ 
การบันทึก การเบิกจ่ายการยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ดังนี้

13.1 การเก็บและการบันทึก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังน้ี
(1) ลงบัญซีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นซนิด และแสดง

รายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเช้าบัญซีหรือทะเบียน 
ไว้ประกอบรายการด้วยสำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกซนิดในบัญซี
เดียวกันก็ได้

(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบล้วนถูกต้องตรง 
ตาม'บัญซี'หรือ'ทะเบียน

13.2 การเบิกจ่ายพัสดุ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้า 
งานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก

(1) การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุ 
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ล้ามี) แล้วลงบัญซีหรือทะเบียนทุกครั้งที่ 
มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

(2) หน่วยงานของรัฐใดมีความจำเป็นจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่าง 
อื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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13.3 การให้ยืม หรือน่าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใซ่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จะกระทำมิได้

การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) การยืมระหว่างหน่วยงานชองรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ชองรัฐผู้!ห้ยืม

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ชองหน่วยงานชองรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับ 
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ชองหน่วยงานชองรัฐ
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐ

(3) ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน่าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้ 
เรียบร้อยหากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแกไชซ่อมแซมให้คง 
สภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายชองตนเอง หรือซดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน หรือซดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนั้

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด

(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีกำหนด

(3) หน่วยงานชองรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานชองรัฐนั้นกำหนด 
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานชองรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะ

เมื่อหน่วยงานชองรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรืบด่วน จะดำเนินการจัดหาไดีไม่ทัน
การและหน่วยงานชองรัฐผู้!ห้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงาน 
ชองรัฐชองตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้!ห้ยืมหรือ 
ผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วันนับแต่วันครบกำหนด

13.4 การบำรุงรักษา ให้หน่วยงานชองรัฐจัดใหมี้ผู้ควบคุมดูแลพัสดท่ีุอยู่ในความ
ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่
เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วยในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานชองรัฐ
ดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
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14. การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้า 

หน่วยพัสดุแต่งตั้งผู้รับผิดขอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใซ่เปีนเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการรับจ่าย 
พัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด และให้ดำเนินการ 
ดังนี้

14.1 ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปีดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้น
ไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด 
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องไซในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้ 
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบ 
พัสดุนั้นเมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดขอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ขุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ขุด พร้อมท้ังส่ง 
สำเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ขุด ด้วย

14.2 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดขอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามี
พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องไซในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างซัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ 
เนื่องมาจากการไข้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมซาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ 
ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราซการหรือของหน่วยงาน 
ของรัฐน้ันต่อไป

15. การจำหน่ายพัสดุ
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากไข้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ 

สิ้นเปลืองค่าไข้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ 
ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้

15.1 ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ 
ผลดีให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาไข้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังนั้

(1) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท 
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้

(2) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 
47 (7)แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
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(3) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซ่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แฑ็บเล็ต ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไวใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรือ
อุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ 
เจรจาตกลงราคากัน

หลักเกณฑ์การขายทอดตลาด
(1) การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด
(2) กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไป ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกัน 

ตามใ]กติในห้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และ 
ควรมิการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะลม

(3) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มิการจำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ 
ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย

(4) ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน โดย 
คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

(5) หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ดำเนินการก็ได้

15.2 แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไวิในระเบียบนี้
15.3 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ 

(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มิหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
15.4 แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

- การดำเนินการตาม ดังกล่าว โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับกัดจาก 
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ

- เงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวช้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนท่ีใช้
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

การจำหน่ายเป็นสูญ
ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมิตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถซด 

ใช้ได้หรือมิตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดำเนินการ จำหน่ายตามข้อ 216 ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
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(1 )  ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาทให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

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

- ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอำนาจของ กระทรวง
การคลังเป็นผู้อนุมัติ

- ราชการส่วนห้องถิ่น ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ

- หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงาน 
ของรัฐนั้นกำหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นจะกำหนดวงเงินการจำหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง 
แตกต่างไปจากที่กำหนดไวิในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และ 
เมื่อได้รับความเห็นขอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
(1) เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น 

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วันนับ 
แต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

(2) สำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย

16. การอุทธรณ์
16.1 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานชองรัฐมีสิทธิอุทธรณ์ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานชองรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการดัดเลือกเป็น 
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
1 6.2 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้

16.2.1 การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใข้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ

16.2.2 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
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16.2.3 การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือ
หนังสือเชิญซวนชองหน่วยงานชองรัฐ

16.2.4 กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
16.3 การอุทธรณ์ต้องทำเปีนหนังสือลงลายมือซื่อผู้อุทธรณีในหนังสืออุทธรณ์ ต้องใช้ถ้อยคำ

สุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ซัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดวิธีการอุทธรณ์เป็น 
อย่างอื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้

16.4 ให้ผู้ม่สิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานชองรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วัน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง

16.5 ให้หน่วยงานชองรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการ
นับแต่จันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายใน
กำหนดเวลา ในกรณีที่หน่วยงานชองรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนให้เร่ง
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ 
ครบกำหนด

16.6 เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานชองรัฐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ 
ทันในกำหนดน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ ไม่เกินสองครั้ง คร้ังละ 
ไม่เกินสิบห้าจันนับแต่จันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเสือกทราบในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์พิงขึ้นและม่ผล 
ต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างม่นัยสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานชองรัฐ
ดำเนินการให้ม่การจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากชั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์พิงไม่ขึ้นหรือไม่ม่ผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างม่นัยสำคัญ ให้แจ้ง
หน่วยงานชองรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยชองคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็น 
ที่สุดในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และ 
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเสือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานชองรัฐทำการจัดซื้อ 
จัดจ้างต่อไปผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจดำวินิจฉัยชองคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องและ 
เห็นว่าหน่วยงานชองรัฐต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นม่สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงาน 
ชองรัฐซดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่ม่ผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานชอง 
รัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
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17. การร้องเรียน
17.1 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 

ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียน
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้

17.2 การยื่นข้อร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน 
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

17.3 การร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล 
ต้องลงลายมือซื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติ 
บุคคล (ถ้ามี) หนังสือร้องเรียน ต้องใช้ถ้อยดำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง 
การร้องเรียนให้ซัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย

1 7 .4 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียน 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ซักข้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย

17.5 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบ 
ด้วย

17.6 ดำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นท่ีสุด
17.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกำหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น 

เพื่อประโยซน่ในการดำเนินการ



บทท่ี 3
แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow)

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

เจ้าหน้าทีจัดทำรายงานขลซืลขลจ้าง จัดพิมพ์รายงานขอซ้ือขอจ้าง ร่างใเระกาศ
ใบดำขอเสนอราคาร่างบีระกาศ และร่างเอกสาร และร่างเอกสารฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
การซ้ือหรือการจ้างด้วยวิธี e-market ของรัธผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

กรณียังไม1ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม1ได้
ลงสินค้าและบริการใน e-catalo?

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

'Y '
ต้องดำเนินการก่อนวันเสนอราคา
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market) (ต่อ)

การเสนอราคาโดยวิธี e-market

กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์

a  a
(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา วงเงินเกิน (2) การเสนอราคา โดยการประมูล

500,000 บาท แต่ไม เ่กิน 5,000,000 บาท 1 อิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน 5,000,000 บาท

a
ผู้เลนคราคาดำเนินการดังนี้
1. เม่ือถึงกำหนดวันเสนอราคาและประสงค์ 
จะเสนอราคา เม่ือถึงกำหนดเวลาเสนอราคา 
ให้ Log in เข้าสู่ระบบการเสนอราคา เพ่ือ 
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP
2. เม่ือเสนอราคาแล้วต้องยืนยันการเสนอ 
ราคา โดยเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน

4

ผู้เสนคราคาดำเนินการดังน้ี
1. เม่ือถึงกำหนดวันเสนอราคาและประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่ง 
ใบเสนอราคามายังส่วนราชการผ่านทางระบบ e-GP ในวัน เวลา 
ท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนด
2. เม่ือถึงกำหนดเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคา Log in เพ่ือ
ลงทะเบียนและทดสอบระบบ ภายในเวลาท่ีส่วนราชการกำหนด 
(ลงทะเบียน 15 นาที และทดสอบ 15 นาที)
3. เร่ิมกระบวนการเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน 
เวลาราชการผ่านทางระบบ e-GP ท้ังน้ีกระบวนการเสนอราคา 
ให้กระทำภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอราคาก่ีคร้ังก็ไต้

การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผ่'เสนอราคาหลายราย กรณีมีผ่'เสนอราคารายเดียว กรณีไมมผ่โสนอราคา

V V V
ให้เสนอความเห็นให้ซ้ือ/ พิจารณาแล้วเห็นว่า พิจารณาแล้ว
จ้าง จากรายท่ีเสนอรอาคา มีความเหมาะสมและ เห็นว่าไม่มีความ
ต่ําสุด กรณีมีผู้เสนอราคา เป็นประโยชน์ต่อ เหมาะสมและ
ต่ําสุดเท่าถันหลายราย ราชการ ให้เสนอ ไม1เป็นประโยชน์
ให้พิจารณาผู้ท่ีเสนอราคา ความเห็นให้รับราคา ต่อราชการ ให้เจ้า
ในลำดับแรก เสนอความเห็นเพ่ือ

ยกเลิกและจัดซื้อ/
จ้างใหม่

V
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
เสนอความเห็นเพ่ือ 
ยกเลิกและดำเนินการ 
ใหม่หรือใช้วิธีดัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56 (1) (ก) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ก)
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(e-market) (ต่อ)

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

กรณีราคาของผู้ชนะการเสนอราคาที่เห็นควรซื้อ/จ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(1) ให้เรียกผู้ชนะการเสนอ

1 1

j (2) ล้าทำตาม (1) แล้วไม1ได้ผล j (3) ล้าดำเนินการตาม (2)
ราคารายน้ันมาต่อรองราคา ให้เรียกรายท่ีเห็นสมควรซ้ือ แล้วไม1ได้ผล ให้เสนอหัวหน้า
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ี หรือจ้างทุกรายมาเสนอราคา หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ี ใหม่พร้อมกัน โดยผ่านใบเสนอ เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
จะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ ราคา หากรายต่ําสุดในคร้ังน้ัน การซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงิน เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ี ท้ังน้ี การดำเนินการซ้ือหรือ
ท่ีจะซ้ือหรือจ้างหรือต่อรอง จะซ้ือหรือจ้างหรือสูงกว่าไม1 จ้างคร้ังใหม่ให้นำความในข้อ
ราคาแล้วไม่ยอมลดราคา เกินร้อยละ 10 ของวงเงินท่ี 38 วรรคสาม มาใช้บังคับโดย
แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะ จะซ้ือหรือจ้าง ล้าเห็นว่าเป็น อนุโลม
ซ้ือหรือจ้างไม่เกินร้อยละ ราคาท่ีเหมาะสมให้เสนอซ้ือ
10 ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ หรือจ้างจากผู้เสนอราคา
จ้าง ล้าเห็นว่าเป็นราคาท่ี รายน้ัน
เหมาะสม ให้เสนอซ้ือหรือ
จ้างจากผู้เสนออาคารายน้ัน 1 !

นี้;

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
พร้อมด้วยเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัธเพ่ือพิจารณาเห็นซอบ

......... โโโ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นขอบ

โ” : : : : : ' a
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีส่งผลการ 
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาทุกราย 
ทราบและประกาศผลการพิจารณา 
ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ 
หน่วยงาน

A .........
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม1เห็นขอบ

■ 0.
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีข้ีแจง1 ว;: I

น ี ้r
ยกเลิก
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)

/■--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

การจัดทำเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding

- ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำร่าง 
เอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่าง 
เอกสารประกวดราคาซ้ือ 
หรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี 
คณะกรรมการนโยบายๆ 
กำหนด

*ท ี่. ' " " .................... - น ั้- ............................. - ว ิ>
/  - การจัดทำเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเผยแพร่

ถ้าจำเป็นต้องมีฃ้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก 
แบบท่ีคณะกรรมการนโยบายๆ กำหนด โดยมี 
สาระสำคัญตามท่ีกำหนดไว้ในแบบและไม่ทำให้ 
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทำได้ เว้นแต่ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปีญหาในทาง 
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซ้ือ 
หรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้สำนักงาน 
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

- การกำหนดวัน เวลาการเสนอ 
ราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและ 
ประกาศเผยแพร่ ให้กำหนดเป็น 
วันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลา 
การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
ซ้ือหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวัน เวลา 
ทำการเท่าน้ัน และเวลาในการ 
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

ข้ันตอน วิธี e-bidding

I ร.
- การจดหาทีม่ความจาเป็น 
โดยสภาพของการซ้ือหรือจ้าง 
จะต้องกำหนดเง่ือนไขไว้ใน 
เอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนำตัวอย่าง 
พัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง 
หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนด 
ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนำตัวอย่าง 
พัสดุน้ันมาแสดงเพ่ือทดลอง 
หรือทดสอบ หรือนำเสนองาน 
ตามวัน และเวลา ณ สถานท่ี 
ท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนด

- กรณีการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกำหนดให้ 
ต้องมีเอกสารหรือรายละเอียดใน 
ส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญประกอบการ 
ย่ืนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืน 
ผ่านทางระบบ หากหน่วยงานของรัฐ 
เห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมาก 
และเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอใน 
การนำเข้าระบบ ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนำเอกสาร 
หรือรายละเอียดน้ันพร้อมสรุป 
จำนวนเอกสารหรือรายละเอียด 
ดังกล่าวมาส่ง ณ ท่ีทำการของ 
หน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดย 
ให้ลงลายมือซ่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
พร้อมประทับตราสำคัญของนิติ 
บุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสาร 
หรือรายละเอียดน้ันด้วย

- การกำหนดวันให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ \
นำตัวอย่างพัสดุท่ีเสนอมาแสดง 
เพ่ือทดลอง หรือทดสอบหรือ 
นำเสนองาน หรือนำเอกสารหรือ 
รายละเอียดมาส่ง ให้หน่วยงาน 
โเองรัฐกำหนดเป็นวันใดวันหน่ึง 
ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจาก 
วันเสนอราคา เว้นแต่การ 
ดำเนินการท่ีไม1อาจดำเนินการวัน 
ใดวันหน่ึงได้ ให้หน่วยงานของรัฐ 
พิจารณากำหนดมากกว่า 1 วัน 
ได้แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม1 
เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวัน 
เสนอราคา ท้ังน้ี ให้ระบุไว้เป็น 
เง่ือนไขในเลกสารซ้ือหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

\ I \ I

! - การนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาๆ เผยแพร่ให้สาธารณซน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ให้ส่วนราชการดำเนินการดังน้ี

(1) การจัดหาพัสดุ มีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม1เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ 
ท่ีจะให้มีการเผยแพรให้สาธารณซน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม1ก็ได้

(2) การจัดหาพัสดุมีราคาเกิน 5,000,000 บาท ให้ส่วนราชการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 
4 อิเล็กทรอนิกส์เผยแพรให้สาธารณซน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร

'  ร
............................................ .....

1''  -กรณีทีมีผู้มีความคิดเห็นให้หัวหนำเจ้าหนำทีร่วมกับผู้มีหนำทีรับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแกไขหรือไม1 
โดยให้ดำเนินการ ดังน้ี

(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวด 
I ราคาอิเล็กทรอนิกส์และเม่ือดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จให้หัวหนำเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็น 
; และร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแกิไข เสนอหัวหนำหน่วยงาน
I ของรัฐเพ่ือขอความเห็นขอบ เม่ือได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วย
! วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีปรับปรุงดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
I และของหน่วยงานของรัฐอิกคร้ังหน่ึง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และให้หัวหนำเจ้าหน้าท่ีแจ้ง

ผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)

(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวด ! 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเม่ือ 
ได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

____________________________________-V __________________________________

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
(1) วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ให้กำหนดโม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
(2) วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม1เกิน 10,000,000 บาท 
ให้กำหนดโม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
(3) วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม1เกิน 50,000,000 บาท 
ให้กำหนดใม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
(4) วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไป ให้กำหนดโม'น้อยกว่า 
20 วันทำการ

/  หากหน่วยงานของรัฐได้กำหนด 
I รายละเอียดของประกาศหรือเอกสาร

ซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
; อิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงาน

หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
; พัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้างไม1ถูกต้องหรือ

ไม่ครบล้วนในส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญ 
I ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายๆ

กำหนด ไม1ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 
I ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการ

ดำเนินการซ้ือหรือจ้างในคร้ังน้ัน 
รุ แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

, _____ V -_______________ _
' /  เม่ือถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 
j ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอ 
I ราคาภายในเวลาท่ีกำหนด โดย
! สามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ัง

เคิยว

'! เม่ือถึงกำหนดวันเสนอราคา '’1
I ห้ามมีให้ร่นหรือเล่ือน หรือ 

เปล่ียนแปลงกำหนดวันเสนอ I
I ราคา หรือรับเอกสารการย่ืน 

เสนอราคานอกเหนือจาก 
! กรณีท่ีได้กำหนดไว้
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (การซื้อหรือจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) (ต่อ)
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีสอบราคา (ซ้ือหรือจ้าง 
คร้ังหน่ึงเกิน 500,000 บาท แต่ไม,เกิน 5,000,000 บาท)
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีสอบราคา (ซ้ือหรือจ้าง 
คร้ังหน่ึงเกิน 500,000 บาท แต่ไม,เกิน 5,000,000 บาท) (ต่อ)
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดย 
วิธีคัดเลือกเชิญซวนผู้ประกอบการ 
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงาน 
น้ันมีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามท่ีกำหนดน้อยกว่า 3 ราย 
โดยดำเนินการดังต่อไปน้ี

การดำเนินการ
V

................................น..............................
.........  ........
1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบรายงาน 
ขอซ้ือขอจ้าง

...............................................................

2. คณะกรรมการจัดซือจัดจ้างโดยวิธี 
คัดเลือกทำหนังลือเชิญซวนส่งไปยัง 
ผู้ประกอบการ 3

บ ั>

มาตรา 56 (1)

- กรณีใช้วิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปแล้วไม1มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ 
หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
- กรณีพัสดุท่ีต้องการจัดซ้ือจัดจ้างมีคุณลักษณะพิเศษ หรือ 
ซับซ้อนผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัด
- กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุน้ันอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายไต้ ซ่ึงหากใช้ 
วิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปจะทำให้ไม่หันต่อความต้องการ 
ใช้พัสดุ
- กรณีพัสดุท่ีโดยลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อ'จำกัด,ทาง 
เทคนิคท่ีจำเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ
- กรณีพัสดุท่ีจำเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ 
หรือดำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ
- กรณีเป็นพัสดุท่ีใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานท่ีต้องปกปีด 
เป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือท่ีเก่ียวกับความ 
ม่ันคงของประเทศ

3. ผู้ประกอบการท่ีไต้รับหนังสือเชิญซวน 
ย่ืนเสนอราคาตามวันเวลา ท่ีหน่วยงานของ 
รัฐกำหนด

-ให้เชิญซวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติให้เช้า 
ย่ืนข้อเสนอ ไม1น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ ในงานน้ัน 
มีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด 
น้อยกว่า 3 ราย ท่ังน้ีให้คำนึงถึงการไม่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ท่ีเช้าย่ืนข้อเสนอด้วย
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญซวนผู้ประกอบการไม1น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานน้ันมี 
ผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดน้อยกว่า 3 รายโดยดำเนินการดังต่อไปน้ี

กรณีใช้วิธีประกาศเชิญซวนบัวไปแล้ว แต่ไม่มี 
ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม1ได้รับการ 
คัดเลือกตามมาตรา 5 6 (1 ) (ก) ให้เชิญซวน 
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชิพขายหรือรับจ้างพัสดุ 
น้ันโดยตรง และจากผู้ท่ีย่ืนข้อเสนอในการไข้ 
วิธีประกาศเชิญซวนบัวไปซ่ึงถูกยกเลิกไป 
(ล้ามี)

กรณีเป็นพัสดุท่ีโดยลักษณะของการไข้งาน 
หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคท่ีจำเป็นต้องระบุ 
ย่ีห้อเป็นการเฉพาะตามมาตรา 56 (1) (ง) 
ให้เชิญซวนผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลิตหรือ 
ผู้แทนจำหน่ายพัสดุน้ัน

กรณีเป็นพัสดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือให้บริการโดย 
ผู้ประกอบการท่ีมีผีเมือเฉพาะหรือชำนาญเป็นพิเศษและมีจำนวนจำกัด 
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องไข้พัสดุอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ 
อาจคาดหมายไต้ซ่ึงหากไข้วิธีประกาศเชิญซวนบัวไปจะไม1บันต่อความ 
ต้องการ กรณีเป็นงานจ้างซ่อมท่ีจำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความ 
ชำรุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมไต้และกรณีอ่ืนท่ีกำหนดให้ 
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (1)(ข) (ค)(ฉ) (ซ)(ซ) ให้เชิญซวน 
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุน้ันโดยตรง สำหรับกรณีเป็น 
งานซ่อมท่ีจำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบถึงความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึง 
จะประมาณค่าซ่อมไต้ ตามมาตรา 56 (1) (ซ) หากมีผู้ย่ืนข้อเสนอต้ังแต่ 
2 รายข้ึนไป ให้พิจารณาจากผ้ท่ีเสนอเทคนิคท่ีดีท่ีสุด และต่อรองราคากับ

r

หน้าที่คณะกรรมการฃื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีคัดเลือก

กรณีเป็นพัสดุท่ีจำเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือดำเนินการโดย 
ผ่านองค์การระหว่างประเทศตามมาตรา 56 (1)(จ) ให้ติดต่อซ้ือหรือจ้างจาก 
ต่างประเทศโดยตรงหรือขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือ 
หน่วยงานรัฐในต่างประเทศช่วยติดต่อสืบราคา คุณภาพ รายละเอียด ส่วน 
การซ้ือโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับสำนักงานขององค์การ 
ระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่ กรณีท่ีไม1มีสำนักงานใน 
ประเทศให้ติดต่อกับสำนักงานในต่างประเทศไต้ 1 2 3 4 5

/  „ ^  „ d .1. จัดทำหนังสือเชิญซวนไปยังผู้ประกอบการทีมีคุณสมบัติตรงตามทีกำหนด พร้อมจัดทำบัญชีรายชิอผู้ประกอบการทีเชิญซวน
2. รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ พร้อมสรุปรายซ่ือผู้มาย่ืนข้อเสนอ (เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนซองข้อเสนอห้างรับเอกสาร 
หลักฐาน  ๆ ต่าง  ๆ และพัสดุตัวอย่างเพ่ิมเติม
3. เป็ดซองผู้ย่ืนเสนอราคาทุกราย พร้อมจัดทำบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอ + กรรมการทุกคนลง 
ลายมือซ่ือกำกับเอกสารทุกแผ่น
4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนเสนอราคาให้ถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีกำหนดพิจารณาคัดเลือกพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้างของผู้ย่ืน 
ข้อเสนอรายท่ีไต้รับคัดเลือกไว้ ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด หรือไต้คะแนนรวมสูงสุด ตามเกณฑ์การพิจารณาผลท่ีหน่วยงานของรัฐ 
กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน
5. จัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัธผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญซวนผู้ประกอบการไม1น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ในงานน้ันมี 
ผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนดน้อยกว่า 3 รายโดยดำเนินการดังต่อไปน้ี

r.................. แ..................
มาตรา 56 (2)

- กรณีใช้วิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ
■ ไม่ได้รับการคัดเลือก

- กรณีจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และม่วงเงินในการจัดซ้ือ 
จัดจ้างคร้ังหน่ึง ไม1เกินวงเงินตามท่ีกฎกระทรวงกำหนด (ไม1เกิน 5 แสนบาท)

- กรณีจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือมีผู้ประกอบการเพียง 
รายเดียวในประเทศไทยและไม1มีพัสดุอ่ืนท่ีจะใช้ทดแทนได้

- กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมซาติ หรือโรคติดต่ออันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด

■ ความล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรง
- กรณีเป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ 

ต่างประเทศ
- กรณีเป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจำเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง

ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเชิญซวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดให้เช้าย่ืน 
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐโดยให้ดำเนินการดังต่อไปน้ี V

V
(ก) กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 
(2) (ก) ใช้ท่ังวิธีประกาศเชิญ 
ซวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือ 
วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม1มีผู้ย่ืน

(ข) กรณีพัสดุบันมีผู้ประกอบการ 
ท่ีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว 
และกรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีมีความ 
จำเป็นต้องใช้โดยฉุกเฉินเน่ืองจาก

(ค) กรณีจำเป็นต้องทำการจัดซีอ 
จัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเน่ืองจาก 
พัสดุท่ีไต้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
ตามมาตรา 56 (2)(จ) ให้เจรจา

ข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม1ไต้รับ 
การคัดเลือกให้สืบราคาจาก 
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชิพขายหรือ 
รับจ้างน้ันโดยตรง และจากผู้ย่ืน 
ข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศ 
เชิญซวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกซ่ึง 
ถูกยกเลิกไป (ล้ามี) ท่ังน้ี หาก 
เห็นว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ี

อุบัติภัยหรือภัยธรรมซาติหรือเกิด 
โรคติดต่ออันตราย และการ 
ดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญซวน 
ท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด 
ความล่าช้าหรือเสียหาย ตาม 
มาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญ 
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชิพขายหรือ 
รับจ้างน้ันโดยตรง มาย่ืนข้อเสนอ

ภับผู้ประกอบการรายเดิมตาม 
สัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่ส้ินสุด 
ระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการ 
ซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และ 
ราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิม โดย 
คำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
เดิม (ล้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยซน่ 
สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างเสนอ
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(ง) กรณีเป็นพัสดุท่ีขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ 
องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ 
ต่างประเทศ ตามมาตรา 56(2) (ฉ) ให้ดำเนินการโดย 
เจรจาตกลงราคา

(จ) กรณีเป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือสิงปลูกสร้างซึง 
จำเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่งวิธีตามมาตรา 56 (2) (ซ) 
ให้เชิญเจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอ 
ราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกว่าราคาใน 
ห้องถ่ิน หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือ 
ราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง 
เท่าท่ีจะทำไต้

กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการเป็นการท่ัวไป และมีวงเงินตามท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าท่ีเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง 
และให้ซ้ือหรือจ้างภายในวงเงินท่ีไต้รับความเห็นขอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

สำหรับกรณีข้างต้นท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และดำเนินการตามปกติได้หัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือ 
ผู้ท่ีรับผิดขอบในการปฏิบัติงานน้ันดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นขอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัธให้ความเห็นขอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักธานการตรวจรับโดยอนโลม

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอสำหรับการจัดซื้อหรือจ้าง

วิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปหรือวิธีดัดเลือก ให้พิจารณาถึงประโยซน้ฃองหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการไข้งาน
เป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี

1. การซ้ือหรือจ้างพัสดุท่ีมี 
คุณลักษณะท่ีเป็นมาตรฐาน มี 
คุณภาพดี เพียงพอตามความ 
ต้องการไข้งาน ให้ไข้เกณฑ์ราคา 
โดยดัดเลือกผู้เสนอราคาต่ําสุด

2. การซ้ือหรือจ้างพัสดุท่ีมี 
ความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง 
หรือมีเทคนิคเฉพาะ สามารถ 
ไข้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ 
คุณภาพ โดยพิจารณาจากยื่น 
ข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและ 
คุณสมบัติถูกต้องซ่ึงได้คะแนน

T

รวมสูงสุด

3. การซ้ือหรือจ้างท่ีมีการกำหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะท่ีจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ 
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอท่ี 
ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปีญหาในการ 
พิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเง่ือนไข 
ให้มีการย่ืนข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ 
อ่ืนแยกมาต่างหากและให้พิจารณาดัดเลือกผู้ที่ได้ 
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนท่ี 
ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ําตามท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนด 

1แล้วดำเนินการตามข้อ 1 หรือ 2
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา

....................................................... .V .................................................................................
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะ 

หน่ึง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง จัดทำร่าง 
ขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา รวมท้ังกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา 
คัดเลือกข้อเสนอ

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประขุมให้ 
เป็นไปตามท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความเหมาะสม
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ)

1}
ะ 1. เหตุผลและความจำเป็นท่ีต้องจ้างท่ีปรึกษา 

I 2. ขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 

รุ 3. คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจ้าง 

รุ 4. ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา

ะ 5. วงเงินท่ีจะจ้างท่ีปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ 
: วงเงินท่ีประมาณว่าจะจ้างในคร้ังน้ัน
I..................................................................................................................................... .
• 6. กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างท่ีปรึกษา

: 8. หลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
รุ....................... ............................... .... .................................... .....
: 9. ข้อเสนออ่ืน  ๆ (เซ่น แต่งต้ังคณะกรรมการ)
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ)
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (ต่อ)

3. เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกเลิก/ดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญซวน 
ทั่วไปใหม่/ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณีก็ได้
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก

- ทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษา โดยเจ้าหน้าท่ีทำรายงานเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
-ให้เจ้าหน้าท่ีขอรายซ่ือท่ีปรึกษาในสาขางานท่ีจะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ 

ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการจ้างท่ีปรึกษาๆ เพ่ือ 
ดำเนินการต่อไป

ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างท่ีปรึกษาๆ ดำเนินการ ดังน้ี
- จัดทำหนังสือเชิญซวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย  ๆ

กำหนด
-ให้เชิญซวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ 

หน่วยงานของรัฐ ไม1น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ มีท่ีปรึกษาดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดย 
ให้คำนึงถึงการไม1มีผลประโยซน้ร่วมกันของผู้เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย
- เม่ือถึงกำหนดวัน เวลาในการย่ืนข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษา 

พร้อมจัดทำบัญชิรายซ่ือท่ีปรึกษาผู้มาย่ืนข้อเสนอ และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว

3. ข้ันตอนการพิจารณา 
และตัดสิน

ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาๆดำเนินการ ดังน้ี
- เป็ด'ซอง,ข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆของท่ีปรึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการ 

ทุกคนลงลายมือซ่ือกำกับไว้ทุกแผ่น
- ตรวจสอบการมีผลประโยซน้ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของท่ีปรึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอ แล้วดัดเลือกท่ี 

ปรึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม1มีผลประโยซน้ร่วมกัน และย่ืนเอกสารครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพท่ี 
ครบล้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างท่ีปรึกษา

- ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากท่ีปรึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ท่ี 
ปรึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสำคัญท่ีเสนอไว้แล้วมีได้
- ท่ีปรึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ให้ 

คณะกรรมการตัดรายซ่ือของท่ีปรึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างท่ีปรึกษาๆดำเนินการ ดังน้ี
- คัดเลือกข้อเสนอท่ีถูกต้อง จัดลำดับคะแนนและพิจารณาคัดเลือกคังนี้
(ก) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อนให้คัดเลือกจาก 

รายท่ีไต้คะแนนรวมต้านคุณภาพและต้านราคามากท่ีสุด
(ข) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายท่ีไต้ คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด
กรณีรายท่ีคัดเลือกไวไม1เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีกำหนด ให้คณะกรรมการ 

พิจารณาท่ีปรึกษาผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้คะแนนมากท่ีสุดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายสัดไป ตามลำดับ
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปมาใข้โดยอนุโลม)

____________________ 31_____________________  __________________ 31_____________________
( . . ๅกรณีมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว

(  า . 'ร ึกรณีท่ีไม1มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการ
คัดเลอก

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก 
- หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

มีเหตุผลสมควรท่ีจะดำเนินการต่อไปโดยไม1ต้อง 
ยกเลิก ให้คณะกรรมการต่อรองกับท่ีปรึกษารายน้ัน 
แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ต่อไป

- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณายกเลิก

- หากหัวหน้าส่วนของรัฐเห็นว่าการจ้างโดย 
วิธีคัดเลือกใหม่อาจไมใต้ผลดี จะส่ังให้ 
ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 
70 (3) (ก) ก็ไต้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ 
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้ 
เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงาน 
ขอจ้างตามระเบียบๆ
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

ในการพจารณาคัดเลอกฃอเสนอโดยวธ่ํประกาศเซญซวนท่ีวโป หร๊ีอวธค้ัดเลอก นอกจากไหพจารณาเกณฑดาน 
คุณภาพท้ัง 6 เกณฑ์แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก ตามความในมาตรา 76 

ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

1. กรณีการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือดำเนินงานประจำหรืองาน N.
ท่ีมีมาตรฐานเซิงคุณภาพ ตามหลักวิซาซิพอยู่แล้ว หรืองานไม่ N\ .
ซับซ้อนให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซ่ึงเสนอ y S  

ราคาต่ําสุด
2. กรณีการจ้างที่ปรึกษา ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานฃอํงํ'’..
รัฐหรืองานท่ีซับซ้อน ให้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้าน
คุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา มากท่ีสุด 
__________________________________________________ >' ■
3. กรณีการจ้างที่ปรึกษา ท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกผู้ย่ืน Nv 
ข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซ่ึงได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด
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ขั้นตอนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ต่อ)

การคืนหนังสือค้ําประกัน 
หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ให้คืนหนังสือค้ําประกันให้แก่ท่ีปรึกษา เม่ือได้หักเงินท่ีได้จ่าย 
ล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานในแต่ละงวดจน 
ครบถ้วนแล้ว ท้ังน้ีให้กำหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย



76

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้าง

มี 5 คณะ
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: 1. วิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป ใช้กับงานท่ีมีลักษณะไม่ซับซ้อน

ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน

__________________________________ -V _________________________
ข้ันตอนท่ี 1 : ข้ันตอนเร่ิมต้น
- ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำเอกสารจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญ 

ซวนท่ัวไป พร้อมประกาศเผยแพร่ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ทำรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานเสนอ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธี 

ประกาศเชิญซวนท่ัวไป

ข้ันตอนท่ี ? : ข้ันตอนการ1ประกาศเผยแพร่
- เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นขอบรายงานขอจ้างๆ แล้วให้หัวหน้า

เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างๆ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชิกลาง 
และหน่วยงานของรัฐ และให้ปีดประกาศโดยเปีดเผย ณ สถานท่ีปีดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
เป็นเวลาติดต่อกันไม1น้อยกว่า 5 วันทำการ
- การให้เอกสารจ้างๆ รวมท่ังเอกสารท่ีเก่ียวช้อง จะให้ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ 

ประกาศและเอกสารจ้างๆ เพ่ือให้ผู้ไห้บริการท่ีประสงค์จะเช้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสาร 
จ้างๆ ต้ังแต่วันเร่ิมต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างๆ
- ให้กำหนดวัน เวลาในการย่ืนข้อเสนอเป็นวันทำการเพียงวันเดียว นับลัดจากวัน 

สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างๆ
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน (ต่อ)

ข้ันตอนท่ี 3 : ข้ันตอนการพิจารณาและติดสิน
- เป็ด'ซอง,ข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย แล้วให้ 

กรรมการทุกคนลงลายมือซ่ือกำกับไว้ทุกแผ่น
- ตรวจสอบการมืผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ แล้ว

คัดเลือกผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มืผลประโยชน์ร่วมกัน และย่ืนเอกสารครบล้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติแลร: 
ข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบล้วน ถูกต้อง ตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในเอกสารจ้างๆ
- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะ 

ให้ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสำคัญท่ีเสนอไว้แล้วมืได้
- ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมืคุณสมบัติไม1ครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ให้ 

คณะกรรมการตัดรายซ่ือของผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
- พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายท่ีถูกต้องซ่ึงมืคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ 

หน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายท่ีได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจัดลำดับคะแนน
- ในกรณีท่ีผู้ให้บริการรายท่ีคัดเลือกไว้ ซ่ึงได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง 

ในเวลาท่ีกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ท่ีได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดในลำดับลัดไป
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา

I I
กรณีม่ผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือ ม่ผู้ย่ืน 
ข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- แต่ล้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

มีเหตุผลสมควรท่ีจะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง 
ยกเลิกประกาศเชิญซวนท่ัวไป ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาเชิญซวนแล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม่ม่ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือ ข้อเสนอน้ันไม1ได้รับ 
การคัดเลือก
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการ

จ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ 
ดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาตรา 81 (1) หรือวิธี 
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 82 (1) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามระเบียบๆ
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก

2. วิธีคัดเลือก ใช้กับงานท่ีมีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก หรือใช้กับวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปแล้วไม่ได้ผล หรือ 
กรณีเป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิด ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มีช้อมูลเพียงพอท่ีจะกำหนดเบ้ืองด้นได้โดยให้เชิญซวน 
ผู้ไห้บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไม1น้อยกว่า 3 ราย ให้เช้าย่ืนข้อเสนอ

ซ้ันตอนท่ี 1 : ซนตอนุเร่ิมด้น
- ทำรายงานขอจ้างๆ โดยเจ้าหน้าที่ทำรายงาน 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง
-ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินงาน 

จ้างออกแบบให้ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกเพ่ือ 
ดำเนินการต่อไป

ข้ันตอนท่ี 2 : ข้ันตอนการเชิญซวน
- จัดทำหนังสือเชิญซวนผู้ให้บริการตามแบบท่ี 

คณะกรรมการนโยบายกำหนด
-ให้เชิญซวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

ให้เช้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้น 
แต่มีผู้ให้บริการดังกล่าวน้อยกว่า 3 ราย โดยให้คำนึงถึงการไม่มี 
ผลประโยซน้ร่วมกันของผู้เช้าย่ืนข้อเสนอด้วย
- เม่ือถึงกำหนดวัน เวลา ในการย่ืนข้อเสนอให้รับซอง

ข้อเสนอของผู้ให้บริการ พร้อมจัดทำบัญชิรายซ่ือผู้ให้บริการ 
ผู้มาย่ืนข้อเสนอ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวห้ามรับเอกสาร 
หลักฐานดังกล่าวเพ่ิมเติม

กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือ มีผู้ย่ืนข้อเสนอหลาย 
รายแต่ผ่านการดัดเลือกเพียงรายเดียว
- ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิก
- แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล

สมควรท่ีจะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกาศเชิญซวน 
ท่ัวไป ให้คณะกรรมการเจรจากับผู้ให้บริการรายน้ันแล้วเสนอ 
ความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป

กรณีท่ีไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือ ข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการดัดเลือก 
-ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 

เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิก 
- หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการจ้างโดยวิธี 

ดัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ดำเนินการจ้างโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ 
จะดำเนินการโดยวิธีวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืนให้เร่ิม 
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตาม 
ระเบียบๆ

ข้ันตอนท่ี 3 : ข้ันตอนการพิจารณาและติดสิน
- เป็ดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ

ผู้ให้บริการ ผู้ย่ืนข้อเสนอแล้วดัดเลือกผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน และย่ืนเอกสารครบล้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและ 
ข้อเสนอด้านคุณภาพท่ีครบล้วนถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ 
กำหนดไว้ในเอกสารจ้างๆ

- ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก 
ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายใดเปล่ียนแปลงสาระสำคัญท่ีเสนอไว้แล้วมีได้

- ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม1ครบล้วนตามเง่ือนไข 
ท่ีหน่วยงานของรัฐได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการตัดรายซ่ือของ
ผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

- พิจารณาดัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายท่ีถูกต้องซ่ึงมี 
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอ 
จ้างจากรายท่ีได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจัดลำดับคะแนน

- กรณีรายท่ีดัดเลือกไว้ไม1เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในเวลาท่ี 
กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้คะแนน 
มากท่ีสุดในลำดับลัดไป

- จัดทำรายงานผลการพิจารณา (นำวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปมาใช้ 
โดยอนุโลม)
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. วิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานของรัฐเลือกผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้พิจารณาเสนอแนะ

__________________ V __________
ข้ันตอนท่ี 1 : ข้ันตอนเร่ิมด้น
- ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานขอจ้างๆ
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง
- ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจ้างเพื่อ 

ดำเนินการต่อไป

ข้ันตอนท่ี 2 : ข้ันตอนการเชิญซวนและการพิจารณาตัดสิน 
-ให้คณะกรรมการจ้างจัดทำหนังสือเชิญซวนผู้ให้ 

บริการตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายๆ กำหนด
- ซวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติ 

เหมาะสมท่ีจะทำงานน้ัน
- พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ เพ่ือให้ได้

ข้อเสนอท่ีเหมาะสมถูกต้อง เป็นประโยซน้ต่อหน่วยงานของ 
รัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- จัดทำรายงานผลการพิจารณา
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ขั้นตอนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน โดยวิธีประกวดแบบ

4. วิธีประกวดแบบ เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญซวนผูให้บริการท่ีม่ืคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนดเพ่ือ 
ออกแบบงานก่อสร้างท่ีมีลักษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดซูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม หรือสถาปีตยกรรมของซาติ หรืองานอ่ืน 
ท่ีกำหนดตามกกกระทรวง

' I
ข้ันตอนท่ี 1 : การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ

- ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำเอกสารงานจ้างๆ พร้อมเผยแพร่ 
ประกาศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

- ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานขอจ้างๆ เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอความเห็นขอบแล้ว 
จึงดำเนินการต่อไป
-ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบใน 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชิกลางและหน่วยงานของรัฐ 
และปีดประกาศเป็นเวลาติดต่อกันไม1น้อยกว่า 7 วันทำการ
- การให้เอกสารการจ้างและเอกสารท่ีเก่ียวข้องจะให้ไป 

พร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างๆ ต้ังแต่วันเร่ิมด้น 
ประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
- เม่ือถึงกำหนดวัน เวลาการเป็ดซอง ให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผูให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือก 
ท่ีถูกต้องครบล้วน และ'ไห้คัดเลือกผู้ท่ีเสนอแนวความคิดท่ี'ได้คะแนน 
ด้านคุณภาพมากท่ีสุด และจัดลำดับไว้
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบ การมีผลประโยซน้ฃอง 

ผูให้บริการท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วคัดเลือกผูให้บริการท่ีไม1มี 
ผลประโยซน้ร่วมกันไปสู่ข้ันตอนท่ี 2
- เสนอรายงานผลการพิจารณา ให้หัวหน้าหน่วยงานของ 

รัฐพิจารณา

ข้ันตอนท่ี 2 : ข้ันตอนการประกวดแบบ
- ผู้ซนะการประกวดแบบแนวความคิดจะต้องพัฒนา 

แนวความคิดจากข้ันตอนท่ี 1 แล้วให้เป็นแบบเพ่ือการ 
ประกวดและจะส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาท่ีกำหนด
- เม่ือถึงกำหนดเวลาการเป็ดซองข้อเสนอข้ันตอนท่ี

2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ 
ทุกรายและการมีผลประโยซน้ร่วมกันแล้วให้คัดเลือกผู้ซนะ 
การประกวดแบบท่ีได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุด และจัดลำดับ 
-ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและ 

ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพ่ือส่ังการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี



บทท่ี 4
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. หลักการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราช 

กิจจานุเบกษา เมื่อจันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 จันนับแต่จันประกาศ 
พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงคัให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุชองหน่วยงานชองรัฐก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ "คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้"โดยจะใช้ 
แทนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ชองหน่วยงานชองรัฐที่มีอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ,ที่แก้ใฃเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ คือ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เบีน 
มาตรฐานเดียวกันโดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานชองรัฐทุกแห่งนำไปใข้เปีน 
หลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปีดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปีด 
โอกาสให้มกีารแข่งข้นอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ชองการใช้ 
งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิด ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้ 
เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประซาซนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อบีองกันบีญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ เซ่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะทำ 
ให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
สาธารณซนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 2

2. การป้องกันการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างชองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวช้อง ให้ความสำคัญกับ 
การบีองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการ{เองกันและปราบปรามการทุจริต ตามประกาศกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดนโยบายด้านการ{องกันและปราบปรามการทุจริต 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ชองหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมให้ผู้บริหาร ช้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ยึดถือและเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันท่ี 3 
มีนาคม 2560 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศมาตรการ {องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการแกไชการกระทำผิดวินัยชองช้าราชการชองเจ้าหน้าที่ชองรัฐในสังกัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มาตรการจัดหาพัสดุเป็น 1 
ใน 4 มาตรการสำคัญที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส

3. ปีญหาและข้อจำกัด
3.1 ด้านบุคลากร
3.1.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีความรู้และความชำนาญเพียงพอ ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า 
และไม่มีประสิทธิภาพ

3.1.2 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ชาดแรงจูงใจ โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีบทลงโทษเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างชองหน่วยงาน

3.1.3 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีจำนวนน้อย ทำให้ผลงานชาดประสิทธิภาพ 
เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา

3.2 ด้านการบริหารจัดการ
3.2.1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างมี 

จำกัด เกิดความเสี่ยงที่จะดำเนินการผิดชั้นตอนชองระเบียบและกฎหมาย
3.2.2 การชาดความไม่เช้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการดำเนินการ 

ตามระเบียบในด้านเอกสารพร้อมกับในระบบ e-GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3.2.3 การชาดการกำกับดูแลในระดับบริหาร ก่อให้เกิด{ญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ 

ล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ
3.2.4 การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้งานล่าช้าต้องมีการ 

เร้งรัด ล่งผลให้ผลงานไม่มีคุณภาพ
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3.3 ด้านการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
3.3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขาดการมีส่วนร่วม การให้ข้อมูลจากภาคเอกซน
3.3.2 การขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเรียนรู้ภายในหน่วยงานและ 

ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
3.3.3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพบ 

ข้อผิดพลาดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ต้องเสียเวลาในการรวบรวมเอกสารและขี้แจง
ข้อเท็จจริง

3.4 ด้านการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่ผ่านมา ยังมีข้อจำกัดทำให้มีการเรียก 

รับผลประโยซน์ฃองเจ้าหน้าที่ เอื้อประโยซน้ให้กับพวกพ้อง ทำให้เกิดการรั่วไหลซองงบประมาณรัฐ 
และเป็นเหตุให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล โดยแบ่งเป็น

3.4.1 ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเสือกผู้ประกอบการ
เฉพาะราย การล็อคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงการฮั้ว 
ประมูล การทำสัญญาในลักษณะที่รัฐเสียเปรียบ และการซ่อนปมทำให้รัฐเสียประโยชน์ เข่น การ
รับประกัน ค่าซ่อมบำรุง ค่าอะไหล่ เป็นต้น

3.4.2 หลังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การแก่ไขเปลี่ยนแปลงแบบ 
ลดปริมาณและคุณภาพเนื้องาน การส่งงานส่าข้า การเรียกรับผลประโยซน์ฃองเจ้าหน้าที่ เข่าค่าคุมงาน 
ค่าตรวจรับงานจนถึงขั้นตอนการสั่งจ่ายเงินตามโครงการ เป็นต้น

4. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการเซิงบริหารที่ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐของกระทรวงทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ 
พระราซบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการบีองกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย 
ซองกระทรวงทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสามารถแก่ไฃบีญหาและข้อจำกัดที่ผ่านมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และการ 
บีองกันการทุจริต
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ตารางที่ 4-1 ตารางการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

ท่ี มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ หน่วยงาน ระยะเวลา
แล้วเสร็จ

1 มาตรการด้านบคลากร
1.1 จัด'ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ ทุกหน่วยงาน 3 เดือน

มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร และสบก.ทส.
พัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการ 
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน มีสิทธิได้รับเงินเพื่มหรือเงินอ่ืนใน
ทำนองเดียวกัน(มาตรา 49)
1.2 จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกหน่วยงาน 1 เดือน
สำหรับผู้บริหารเพื่อเพื่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสบก.ทส.
1.3 จัดทำบัญชีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการ ทุกหน่วยงาน 12 เดือน
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งปีงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วม และสบก.ทส.
รับผิดขอบและเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้ง
ป้องกันการทุจริต โดยแยกเป็น (1) กลุ่มสายวิชาชีพเฉพาะ
และ (2) กลุ่มระดับข้าราชการ
1.4 ส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน 6 เดือน
ด้านพัสดุ โดยกำหนดเส้นทางสายอาชีพที่ซัดเจน พร้อมท้ัง และสบก.ทส.
กำหนดจำนวนตำแหน่งให้มีเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุให้เพียงพอ 
1.5 สนับสนุนรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้าง ทุกหน่วยงาน 1 เดือน
ความภาคภูมิใจ และเป็นแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และสบก.ทส.
1.6 จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เจ้าหน้าที่พัสดุ ทส. และ ทุกหน่วยงาน 3 เดือน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ และสบก.ทส.
เรียนรู้ร่วมกันภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดส้อมโดยเชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในชองทุก 
หน่วยงานเข้าร่วมในกลุ่ม

2 มาตรการด้านการบริหารจัดการ
2.1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและ ทุกหน่วยงาน 6 เดือน

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง และสบก.ทส.
และชองหน่วยงานชองรัฐ (มาตรา 11)
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ตารางที่ 4 -1 (ต่อ)

ท่ี มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ หน่วยงาน ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ

3

2.2 กำหนดให้จัดทำตัวซี้วัดความสำเร็จของการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (งบลงทุน) ในด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
มาตรการด้านป้องกันการทจริต

ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส.

1 เดือน

3.1 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หรือคู่สัญญาของ 
หน่วยงาน,ท่ีมีประ'วัติดี เสนอแนะแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม

ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส.

3 เดือน

3.2 กำหนดระยะเวลาทเหมะสม ของกระบวนการจัดซอ 
จัดจ้าง เพื่อเปิดโอกาสในการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อ 
ผู้ประกอบการทุกรายอย่างเสมอภาค ผู้ประกอบการ 
สามารถมีระยะเวลาที่เพิยงพอ ในการเตรียมเพื่อเสนอ

1) ข้อคิดเห็นประซาพิจารณ์ร่าง TOR
2) เอกสารหลักประกัน
3) สินค้าตัวอย่าง
4) อ่ืน  ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส.

1 เดือน

3.3 กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูง 
ให้มีการทำข้อตกลงคุณธรรม(มาตรา 17-18)

ทุกหน่วยงาน 
และสบก.ทส.

1 เดือน

3.4 ให้คตป.ทส. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท

ทุกหน่วยงาน 
และคตป.ทส.

1 เดือน

3.5 สนับสนุนให้กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมตรวจสอบเซิง 
ป็องกัน ได้แก่

1) การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประเด็นที่สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นมีประเด็น 
ทักท้วงอยู่เสมอ

2) การลุ่มตรวจเพื่อป็องกันการทุจริต และการ 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ

กตน.ทส.
กตน.หน่วยงาน 
และสบก.ทส.

3 เดือน

3.6 ประมวลสรุปกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นกรณี 
ตัวอย่างที่พบข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบของ กตน. 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สบก. และหน่วยงาน

สบก.ทส.
กตน.ทส. 

และศปท.ทส.

6 เดือน
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ท ี่ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ หน่วยงาน ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ

ตรวจสอบอื่น ให้ข้อสังเกตหรือตรวจพบการทุจริตในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง โดยรวบรวมเป็นรายปีเพื่อให้ทุกหน่วยงาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้เป็นข้อมูล 
ในการดำเนินการ ให้รอบคอบและระมัดระวัง

5. การขับเคลื่อนและติดตามผล
การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประกาศคู่มือ 
ปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้สำนักบริหารกลาง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและขับเคลื่อนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
เพื่อประมวลสรุปผลการดำเนินงานพร้อมปิญหาอุปสรรค เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมทราบเป็นระยะและเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว อาจมืการ 
ปรับปรุงและทบทวนเป็นระยะให้สอดคล้องกับปิญหาอุปสรรคและสถานการณให้เป็นปีจจุบัน

************



88

บรรณานุกรม

สืบค้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560, จาก
http://process3.gprocurem ent.go.th/E G PW eb/jsp/index_new .jsp 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.
(2560) กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(2560) กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2560) 
กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง

http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp


ภาคผนวก ก



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๑๓

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๔๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลบ้เจจุบัน
สมเด ็จพระเจ ้าอย ู่ห ัวมหาวซ ิราลงกรณ  บด ินทรเทพยวรางก ูร ม ีพระราชโองการโปรดเกล ้าฯ 

ให้ประกาศว่า
โดยที่เป ็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จ ึงท รงพ ระกร ุณ าโป รดเกล ้าฯ  ให ้ตราพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิข ึ้น ไว ้โดยคำแน ะน ่าและย ิน ยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบ ัญญ ัต ิน ี้เร ียกว ่า “พระราชบ ัญญ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป
มาตรา ๓ ให ้ยกเล ิกบทบ ัญ ญ ัต ิเก ี่ยวก ับพ ัสด ุ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง หรือการบริหารพ ัสด ุ

ในกฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบ ัญญ ัต ิ และข้อกำหนดใด  ๆ ของหน่วยงานของรัฐท ี่อย ู่ 
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน ี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน ี้
“การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง” หมายความว ่า การดำเน ินการเพ ื่อให ้ได้มาซึ่งพ ัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 

แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“พ ัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการคำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๑๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

“ส ิน ค ้า” ห ม ายค วาม ว ่า วัสดุ คร ุภ ัณฑ ์ ที่ด ิน ส ิ่งปล ูกสร้าง และทรัพย์ส ินอ ื่นใด รวมทั้ง 
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือน ิต ิบ ุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง 
ล ูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบ ัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร ื้อถอน หรือการกระทำอ ื่นท ี่ม ีล ักษณะทำนองเด ียวก ันต ่ออาคาร 
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างน ั้นด้วย แต่มูลค่า 
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยไต้ เซ่น อาคารที่ทำการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น  ๆ
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยซน้ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น  ๆ เซ่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายนั้า หอลังนั้า ถนน ประปา 
ไพ่ฟ้า หรือสิ่งอื่น  ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เซ่น เครื่องปรับอากาศ สิพ่ท์ หรือเครื่องเรือน

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไพ่ฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน ั้า การขนล่งทางท ่อ ทางนั้า ทางบก ท างอากาศ หรือทางราง หร ือการอ ื่นท ี่เก ี่ยวช ้อง 
ซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

“งาน จ ้างท ี่ป ร ึกษา” หมายความว ่า งานจ้างบร ิการจากบ ุคคลธรรมดาหรือน ิต ิบ ุคคลเพ ื่อเป ็น 
ผ ูให ้ดำปร ึกษาหร ือแนะน ่าแก ่หน ่วยงานของร ัฐในต ้านว ิศวกรรม สถาบ้เตยกรรม ผ ังเม ือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม ว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจ ัย หรือต้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบ ิกจ ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ

“ร าค าก ล าง” ห มายความว ่า ราคาเพ ื่อใช ้เป ็น ฐาน ส ำห ร ับ เป ร ียบ เท ียบ ราคาท ี่ผ ู้ย ื่น ช ้อ เส น อ 
ไต้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างไต้จริงตามสำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ไต้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
(๒) ราคาที่ไต้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 
(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
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(๔) ราคาที่ได ้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๔) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม,มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 

หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ 
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๔) หรือ (๖) 
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๔) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

“ เง ินงบประมาณ ” ห มายความว ่า เง ินงบ ป ระมาณ ตามกฎห มายว ่าด ้วยงบ ป ระมาณ รายจ ่าย 
กฎหมายว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ได ้ร ับ ไว ้โด ยได ้ร ับ อ น ุญ าตจากร ัฐม น ตร ีให ้ไม ่ต ้องน ่าล ่งคล ังต าม กฎ ห ม ายว ่าด ้วยว ิธ ีการงบ ป ระม าณ  
หร ือกฎหมายว ่าด ้วยเง ินคงคล ัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต ้องน่าล่งคลังเป ็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมาย และเงิน ภาษ ีอากร ค ่าธรรมเน ียม หรือผลประโยชน์อ ื่นใดที่ตกเป ็นรายได้ของราชการ 
ส ่วนท ้องถ ิ่นตามกฎหมายหรือท ี่ราชการส ่วนท ้องถ ิ่นม ีอำนาจเร ียกเก ็บตามกฎหมาย และให้หมายความ 
รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาซน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน ่วยธ ุรการของศาล มหาว ิทยาล ัยในกำก ับของร ัฐ หน ่วยงานส ังก ัดร ัฐสภาหรือในกำก ับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ เจ ้าหน้าท ี่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ท่ี'ได้'รับ 
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ

“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยป้ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้ร ักษาการตามพระราชบัญญัติน ี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัต ิน ี้ และให้มี

อำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ ื่อปฏิบ ัต ิการตามพระราชบัญญัติน ี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑ 
บททั่วไป

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันป้ญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ 
ปฏ ิบ ัต ิตามแนวทางของพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ และกฎกระทรวง ระเบ ียบ และประกาศท ี่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติน ี้

เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น 
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทำได้ โดยต ้องดำเน ินการให ้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซ ื้อจ ัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน 
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
เป็นการเฉพาะหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีค ัดเลือก 
หรือวิธ ีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๔๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้

ระเบ ียบ ข้อบังคับ หรือข้อบ ัญญ ัต ิตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก ี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(๒) การจัดซ ื้อจ ัดจ ้างย ุทโธปกรณ ์และการบริการท ี่เก ี่ยวก ับความม ั่นคงของชาต ิโดยวิธ ีร ัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป ็นอย่างอื่น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินคู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

สถาบ ันการเง ินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่ม ิใช ่ระด ับรัฐบาล มูลนิธิ 
หรือเอกซนต่างประเทศ ที่ส ัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินคู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินคู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
สถาบ ันการเง ินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่ม ิใช ่ระด ับรัฐบาล มูลนิธิ 
หรือเอกซนต่างประเทศ ท ี่ส ัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เง ินคู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป ็นอย่างอื่น 
โดยใช้เง ินคู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจำนวนเงินคู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใข้นั้นเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
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(๖) การจัดซ ื้อจ ัดจ ้างของสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาหรือสถานพยาบาลท ี่เป ็นหน ่วยงานของรัฐโดยใช ้ 
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ

การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ท ี่ได ้ร ับยกเว ้นม ิให ้น ่าพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้มาใช ้บ ังค ับ 
ต ้องเป ็นไปตามหล ักเกณฑ ์ท ี่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชก ิจจาน ุเบกษา โดยประกาศ 
ด ังก ล ่าวจะกำห น ด ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐ เส น อเร ื่อ งการจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างใด ตาม  (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อ 
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้

การยกเว ้นม ิให ้น ่าบทบ ัญ ญ ัต ิแห ่งพระราชบ ัญ ญ ัต ิน ี้มาใช ้บ ังค ับแก ่การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างใดท ั้งหมด 
หร ือแต ่บางส ่วนนอกเหน ือจากการยกเว ้นตามวรรคหน ึ่ง ให ้ตราเป ็นพระราชกฤษฎ ีกาตามข ้อเสนอของ 
คณะกรรมการนโยบาย

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ม ีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติน ี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ 
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป ็นหน่วยงานของรัฐ 
ต้องดำเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป ็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

มาตรา ๘ การจ ัดซ ื้อ จ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุของห น ่วยงาน ของร ัฐต ้องก ่อ ให ้เก ิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้

(๑) ค ุ้มค ่า โดยพ ัสด ุท ี่จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างต ้องม ีค ุณ ภาพหรือค ุณ ล ักษณ ะท ี่ตอบสนองว ัตถ ุประสงค ์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและซัดเจน 

(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุต ้องกระทำโดยเป ิดเผย เปิดโอกาสให้มี 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ม ีการปฏิบ ัต ิต ่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเท ียมกัน ม ีระยะเวลาที่เหมาะสม 
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานซัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ล ่วงหน ้าเพ ื่อให ้การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุเป ็นไปอย่างต ่อเน ื่องและม ีกำหนดเวลาท ี่เหมาะสม 
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลลัมฤทธี้ฃองการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

(๔) ตรวจสอบได้ โดยม ีการเก ็บข ้อม ูลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุอย ่างเป ็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม,เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจำเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๑๘

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
โดยอนุโลม

มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุให ้ใกล้เค ียงกับยี่ห ้อใดยี่ห ้อหนึ่ง หร ือของผ ู้ขายรายใดรายหน ึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำ 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห ้อเคียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห ้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นไต้

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยี่นข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยี่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบ 
ระหว่างผู้ย ี่นข ้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซ ึ่งม ิไต ้เก ี่ยวช้องกับการจัดซื้อจ ัดจ้างครั้งน ั้นหรือต ่อผู้ย ี่นข้อเสนอรายอื่น 
เว้นแต่เป ็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ม ีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการคำเนินการตามกฎหมาย

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

(๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใข้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖ (๑) (ค)
หรือ (ฉ)

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ 
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(๓) ก รณ ีท ี่เป ็น งาน จ ้างท ี่ป ร ึก ษ าท ี่ม ีว ง เง ิน ค ่าจ ้างต าม ท ี่ก ำห น ด ใน ก ฎ ก ระ ท รว งห ร ือ ท ี่ม ี 
ความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เก ี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

ความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
ห ล ัก เก ณ ฑ ์ ว ิธ ีก าร  แ ล ะ ร า ย ล ะ เอ ีย ด ก า ร จ ัด ท ำ แ ผ น ก า ร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า ง ต า ม ว ร ร ค ห น ึ่ง  

และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๑๒ ห น ่วยงานของร ัฐต ้องจ ัดให ้ม ีการบ ันท ึกรายงานผลการพ ิจารณ ารายละเอ ียด

ว ิธ ีการและข ั้นตอนการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและจ ัด เก ็บไว ้อย ่างเป ็นระบบ เพ ื่อประโยชน ์ในการตรวจด ูข ้อม ูล 
เมื่อมีการร้องขอ

การจ ัด ท ำบ ัน ท ึก รายงาน ผลก ารพ ิจารณ า รายละเอ ียดว ิธ ีการและข ั้น ตอน การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๓ ใน ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง  ผ ู้ท ี่ม ีห น ้าท ี่คำเน ิน การต ้อง'ไม ่เป ็น ผ ู้ม ีล ่วน 'ได ้เส ียก ับ
ผู้ยี่นข้อเสนอหรือคู่กัญญาในงานนั้น



ใน ก รณ ีท ี่ป ราก ฏ ใน ภ ายห ล ังว ่าผ ู้ท ี่ม ีห น ้าท ี่ด ำเน ิน การต าม วรรคห น ึ่ง เป ็น ผ ู้ม ีล ่วน ได ้เส ียก ับ  
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่กัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

มาตรา ๑๔ เพ ื่อให ้การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างเป ็นไปโดยเร ียบร ้อยและไม ่ก ่อให ้เก ิดความเส ียหาย 
ต ่อหน่วยงานของรัฐ ในกรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐได ้ทำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างข ั้นตอนหนึ่งข ั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม,มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีน ัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม,เสียไป

มาตรา ๑๔ ผู้ม ีอำนาจอน ุม ัต ิส ั่งซ ื้อหรือส ั่งจ ้างพ ัสดุโดยวิธ ีใดตามพระราชบัญญ ัต ิน ี้จะเป ็น 
ผู้ดำรงตำแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๒
การมีส่วนร่วมของภาคประซาซนและผู้ประกอบการในการบีองกันการทุจริต

หน้า ๑๙
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

มาตรา ๑๖ เพ ื่อให้เก ิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประซาซนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามที่กำหนดไวิในหมวดนี้

มาตรา ๑๗ ในการดำเน ินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำหนดให้ม ี
การจ ัดท ำข ้อตกลงค ุณ ธรรม ตาม โครงการความ ร ่วม ม ีอบ ีองก ัน การท ุจร ิตใน การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภ าคร ัฐ  
ตามมาตรา ๑๘ ก็ได้ ท ั้งน ี้ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่ต ้องจ ัดทำข ้อตกลงค ุณ ธรรมด ังกล ่าวให ้เป ็น ไปตามท ี่ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา โดยอย่างน้อยให้คำนึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ 
จ ัดจ ้าง มาตรการบ ีองก ันการท ุจร ิต การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่ม ีความเส ี่ยงต ่อการท ุจร ิต และความคล่องต ัว 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

คณ ะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำหนดว ิธ ีการนอกเหน ือจากวรรคหน ึ่งเพ ื่ออำนวยความสะดวก 
ให ้ภ าค ป ระซ าซ น ม ีส ่ว น ร ่วม ใน ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างภ าค ร ัฐ ก ็ได ้ ท ั้งน ี้ ต าม ท ี่ค ณ ะ ก รรม ก าร  ค .ป .ท . 
ประกาศกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมีอบีองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ให้จัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า 
ยื่นข้อเสนอ โดยฝ ่ายหน ่วยงานของร ัฐเจ ้าของโครงการและฝ ่ายผ ู้ประกอบการท ี่จะเข ้าย ื่นข ้อเสนอต ้อง 
ตกลงกันว่าจะไม,กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้ส ังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเช ี่ยวชาญ 
หรือประสบการณ์ ท ี่จำเป ็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  ๆ เข ้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจ ัดจ้างตั้งแต่ 
ข ั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอ ียดของพ ัสด ุท ี่จะทำการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและร่างเอกสาร 
เชิญซวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้ส ังเกตการณ ์ต ้องม ีความเป ็นกลางและไม,เป็นผู้มีล่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจ ัดจ้างน ั้น แล้วให ้รายงานความเห ็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ทราบด้วย



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๒๐

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ 
และการจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก าร ท ี่อ ย ู่ใ น ป ร ะ เภ ท ห ร ือ ม ีว ง เง ิน ใ น ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า ง ต าม ท ี่
คณ ะกรรมการ ค.ป .ท. ป ระก าศก ำห น ด ใน ราช ก ิจจาน ุเบ กษ า ห ากป ระส งค ์จะเข ้าย ื่น ข ้อ เส น อก ับ  
หน ่วยงานของรัฐในการจัดซ ื้อจ ัดจ้างตามพระราชบัญญ ัต ิน ี้ ต ้องจัดให้ม ีนโยบายในการป้องกันการทุจริต 
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม

มาตรฐานขั้นตํ่าฃองนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซ ื้อจ ัดจ้างท ี่ผ ู้ประกอบการ 
ต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ

ส่วนท่ี ๑
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มาตรา ๒๐ ให ้ม ีค ณ ะก รรม ก ารน โยบ ายก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างแ ล ะก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  
ประกอบด้วย

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

(๒) ก รรม ก ารโด ยต ำแ ห น ่ง  ได ้แก ่ ป ล ัด ส ำน ัก น ายก ร ัฐ ม น ต ร ี ป ล ัด ก ระท รว งก ารค ล ัง  
ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว งด ิจ ิท ัล เพ ื่อ เศ รษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ล ังค ม  เล ข าธ ิก าร ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก ฤ ษ ฎ ีก า  ผ ู้อ ำน ว ย ก าร  
ส ำน ักงบ ป ระมาณ  อ ัยการส ูงส ุด  อธ ิบ ด ีกรม ส ่งเส ร ิม การป กครองท ้องถ ิ่น  ผ ู้อ ำน วยก ารส ำน ัก งาน  
คณ ะกรรมการนโยบายร ัฐว ิสาหก ิจ ผ ู้ว ่าการตรวจเง ินแผ ่นด ิน  และเลขาธ ิการคณ ะกรรมการป ้องก ัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจำนวนไม่น ้อยกว่าห ้าคนแต่ไม,เก ินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ม ีความรู้ ความเช ี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม 
สถาป้ตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือค้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย

ให ้อธ ิบด ีกรมบ ัญ ช ีกลางเป ็นกรรมการและเลขาน ุการ และให ้ข ้าราชการของกรมบ ัญช ีกลาง 
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ



มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีลัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม,เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม ่เคยได ้ร ับโทษจำค ุกโดยคำพ ิพากษาถ ึงท ี่ส ุดให ้จำค ุก เว ้นแต่เป ็นโทษสำหรับความผิด 

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้คำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้คำรงตำแหน่งอื่นในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๗) ไม่มืส่วนได้เสียหรือมืผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผ ู้ท รงค ุณ ว ุฒ ิม ืวาระอย ู่ใน ตำแห น ่งคราวละสามป ี และอาจได ้ร ับ

แต่งตั้งอีกได้ แต่จะคำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เม ื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให ้คำเน ินการแต่งต ั้งกรรมการผ ู้ทรงคุณวุฒ ิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน ในระหว่างที่ย ังม ิได้แต่งต ั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิข ึ้นใหม่ ให ้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิซ ึ่งพ ้นจาก 
ตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อคำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๔) ค ณ ะร ัฐม น ต ร ีให ้อ อ ก  เพ ร าะ ห ย ่อ น ค ว าม ส าม าร ถ  บ ก พ ร ่อ งห ร ือ ท ุจ ร ิต ต ่อ ห น ้าท ี่ 

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิท ี่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม,ว่าจะเป ็นการแต่งต ั้งเพ ิ่มข ึ้น 
หรือแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ท ี่ได้ร ับแต่งตั้งนั้นคำรงตำแหน่งได้เท ่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิท ี่แต่งต ั้งไว้แล้วนั้น ท ั้งน ี้ ในกรณ ีการแต ่งต ั้งแทนตำแหน่งท ี่ว ่าง หากวาระท ี่เหลืออยู่ไม ่ถ ึง 
เก้าสิบวันจะไม,แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย 
กรรมการทั้งหมดเท่าที่ม ีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

หน้า ๒๑
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๒๒

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๓) กำก ับด ูแลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐของหน ่วยงานของร ัฐให ้เป ็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติน ี้

(๔) ว ิน ิจฉ ัยความเป ็นโมฆ ะของส ัญ ญ าห ร ือข ้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔  รวมท ั้งต ีความและ 
วิน ิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัติน ี้ 

(๔) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
(๖) กำหนดแนวทาง วิธ ีปฏิบ ัต ิ แบบหรือต ัวอย่าง เก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบท ี่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๗) จ ัดทำรายงานเก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้เสนอคณ ะรัฐมนตรีอย ่างน ้อยป ีละ

หนึ่งครั้ง
(๘) ปฏิบ ัต ิหน้าท ี่อ ื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัต ิน ี้ หรือตามที่ร ัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

มอบหมาย
ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ท ี่เกี่ยวข้อง 

หร ือบ ุคคลอื่นใดมาแสดงความค ิดเห ็น ชี้แจง หรือให ้ล ่งเอกสารหรือหล ักฐานท ี่เก ี่ยวข ้องเพ ื่อประกอบ 
การพิจารณาได้

ผลการดำเน ินการตาม (๔) (๔) (๖) และ (๗) ให ้ประกาศในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๒๔ การประช ุมคณ ะกรรมการน โยบาย ต ้องม ีกรรมการมาประช ุมไม,น ้อยกว ่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให ้ประธานกรรมการเป ็นประธานในที่ประชุม ถ ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม,อาจ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ลือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเลืยงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีส ่วนได้เส ียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งท ี่ประชุม 
พ ิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องนั้น ในกรณีที่ม ีเหตุอ ันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้น ั้นม ีส ่วนได ้เส ียโดยตรงหรือโดยอ ้อมในเรื่องซ ึ่งท ี่ประช ุมพ ิจารณาหรือไม ่ ให้ท ี่ประชุม 
พ ิจารณาตามระเบ ียบที่ร ัฐมนตรีกำหนด ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย 
ประกอบไปด ้วยประธานกรรมการและกรรมการท ุกคน แล ้วแต ่กรณ ี ท ี่ไม ่ใช ่ผ ู้ต ้องออกจากที่ประชุม 
เพราะเหตุดังกล่าว



มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด  ๆ แทนได้
และให้น่าบทบัญญัติมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ส่วนท่ี ๒
คณะกรรมการวิน ิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มาตรา ๒๗ ให ้ม ีคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยป ัญหาการจัดซ ื้อจ ัดจ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ 
ประกอบด้วย

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ผ ู้แทนสำน ักงานปลัดกระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื่อเศรษฐกิจและส ังคม ผ ู้แทนสำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทน 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิจำนวนไม่น ้อยกว่าห ้าคนแต่ไม่เก ินเจ ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง 
แต่งตั้งจากผู้ม ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง 
ก ารบ ร ิห ารจ ัด ก าร  ว ิท ยาศาส ตร ์และเท คโน โลย ี ห ร ือด ้านอ ื่น   ๆ ท ี่เก ี่ยวช ้องและเป ็น ป ระโยช น ์ต ่อ  
การดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายช้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๘ ให ้น ่าบทบัญญัต ิมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก่ไขปัญหาเก ี่ยวก ับการจัดซ ื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ให้ดำปรึกษาแนะน่าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ด ีความและวิน ิจฉ ัยป ัญหาข ้อหาร ือเก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ กฎกระทรวง 

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน ี้
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๔) เสนอความเห ็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให ้ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหรือค ู่ส ัญญา 

เป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชี่อผู้ท ิ้งงาน รวมทิ้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี 
ในการพิจารณาอุทธรณ์ดำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน

(๖) จ ัดทำรายงานเก ี่ยวก ับป ัญหาและอ ุปสรรคในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

หน้า ๒๓
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐



(๗) ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่อ ื่น ตาม ท ี่ก ำห น ดใน พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิน ี้ห ร ือตาม ท ี่คณ ะกรรม การน โยบ าย 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผลการดำเน ินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให ้ประกาศในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

การต ีความและวิน ิจฉ ัยป ัญหาข ้อหาร ือตาม (๓) ถ ้าหน ่วยงานของรัฐม ีข ้อหาร ือตามมาตรา ๘ 
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให ้คณะกรรมการว ิน ิจฉ ัยพ ิจารณาให ้แล ้วเสร ็จภายในสามส ิบว ันน ับแต ่ 
วันที่ได้รับข้อหารือ และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ในกรณ ีท ี่คณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยได ้ม ีดำว ิน ิจฉ ัยตามวรรคสามว ่าการไม,ปฏ ิบ ัต ิตาม ม าตรา ๘ 
มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีน ้ยสำคัญ ให้คณะกรรมการวิน ิจฉัยมีอำนาจ 
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด  ๆ แทนได้ 
ให้น่าบทบัญญัติมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ 

โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ คณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยม ีอำนาจเร ียกให ้เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่เก ี่ยวข ้องหร ือบ ุคคลอ ื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยดำ หรือให้ล่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก ี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ส่วนที่ ๓

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

หน้า ๒๔
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

มาตรา ๓๒ ให้ม ีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ
(๒) ก รรม ก ารโด ยต ำแห น ่ง  ได ้แก ่ ผ ู้แท น กระท รวงกลาโห ม ผ ู้แท น ก ระท รวงก ารค ล ัง  

ผ ู้แทนกระทรวงด ิจ ิท ัลเพ ื่อ เศรษฐก ิจและส ังคม ผ ู้แทนกระทรวงพาณ ิชย ์ ผ ู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
ผ ู้แทนสำน ักงบประมาณ ผ ู้แทนสำน ักงานคณ ะกรรมการนโยบายร ัฐว ิสาหก ิจ ผ ู้แทนกรมชลประทาน 
ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง 
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให ้แต่งต ั้งจากผู้ม ีความรู้ ความเช ี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ 
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๒๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

มาตรา ๓๓ ให ้น ่าบทบัญญ ัต ิมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 
(๒) กำกับดูแลการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติน ี้ 
(๓) ให้คำปรึกษาแนะน่าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกำหนดราคากลาง
(๔) ตีความและวิน ิจฉัยป้ญหาช้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 
(๔) ยกเว ้นหร ือผ ่อนผ ันกรณ ีท ี่ไม ่สามารถปฏ ิบ ัต ิตามรายละเอ ียดของหล ักเกณ ฑ ์และว ิธ ีการ 

กำหนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พ ิจารณาข ้อร ้องเร ียนกรณ ีท ี่เห ็นว ่าหน ่วยงานของรัฐม ิได ้ปฏ ิบ ัต ิให ้เป ็นไปตามหล ักเกณฑ ์ 

และวิธีการกำหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ 

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จ ัด ท ำรายงาน เก ี่ยว ก ับ บ ีญ ห าแ ล ะอ ุป ส รรค ใน ก ารด ำเน ิน ก ารก ำห น ด ราค าก ล างข อ ง 

หน่วยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ม ีส ิทธิเป ็นผู้ย ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๙) ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่อ ื่น ตาม ท ี่กำห น ดใน พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิน ี้ห ร ือตาม ท ี่คณ ะกรรม การน โยบ าย 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผลการคำเนินการตาม (๑) (๔) (๔) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา
มาตรา ๓๔ คณ ะกรรมการราคากลางต ้องพ ิจารณาทบทวนหลักเกณฑ ์และวิธ ีการกำหนด 

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เม ื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธ ีการกำหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจาบุเบกษาด้วย
มาตรา ๓๖ คณ ะกรรมการราคากลางม ีอำน าจแต ่งต ั้งคณ ะอน ุกรรมการเพ ื่อท ำการใด ๆ

แทนได้ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ เข่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์ 
หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให ้น ่าบ ท บ ัญ ญ ัต ิม าต ร า ๒๔ ม าใช ้บ ังค ับ ก ับ ก าร ป ร ะ ช ุม ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ร าค าก ล าง  
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๒๖

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

มาตรา ๓๗ ให้มืคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผ ู้แ ท น ส ำน ัก งาน ค ณ ะ ก รรม ก ารพ ัฒ น าก ารเศ รษ ฐ ก ิจแ ล ะล ังค ม แ ห ่งช าต ิ ผ ู้แท น ส ำน ักงบ ป ระม าณ  
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม,น้อยกว่าห ้าคนแต่ไม่เก ินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง 
แต่งต ั้งจากองค์กรเอกซนที่จ ัดตั้งข ึ้นโดยมีว ัตถุประสงค์ในการต่อด้านการทุจริตหรือล่งเสริมด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ท ั้งน ี้ องค์กรเอกซนดังกล ่าวต ้องเป ็นน ิต ิบ ุคคลตามกฎหมายไทยที่ม ืผลงานเป ็นท ี่ยอมรับ 
และได้ดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายช้าราชการชองกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเสชานุการ 
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเสชานุการ

มาตรา ๓๘ ให ้น ่าบทบัญญ ัต ิมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. มือำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำห น ดแน วท างและว ิธ ีการใน การดำเน ิน งาน โครงการความร ่วมม ือป ้องก ัน การท ุจร ิต  

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๒) กำหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้ล ังเกตการณ์ 
(๓) ค ัด เล ือกโครงการการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างเพ ื่อ เช ้าร ่วมโครงการความร ่วมม ือป ้องก ัน การท ุจร ิต  

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๔) ด ีความและวิน ิจฉ ัยป ้ญหาช้อหารือเก ี่ยวกับแนวทางและวิธ ีการในการดำเน ินงานโครงการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)

(๖) ยก เว ้น ห ร ือผ ่อน ผ ัน กรณ ีท ี่ไม ่ส าม ารถป ฏ ิบ ัต ิตาม รายละเอ ียด ของแน วท างและว ิธ ีการ 
ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)

(๗) พ ิจารณ าข ้อร ้องเร ียน กรณ ีท ี่เห ็น ว ่าห น ่วยงาน ของร ัฐม ิได ้ปฏ ิบ ัต ิให ้เป ็น ไปตามแน วทาง 
และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)



(๘) จ ัดทำรายงานผลการประเม ินโครงการการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่เข ้าร ่วมโครงการความร ่วมม ือ 
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ ื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
ผลการดำเน ินการตามวรรคหนึ่ง ให ้ประกาศในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มือำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด  ๆ แทนได้
ให ้น ่าบ ท บ ัญ ญ ัต ิม าตรา ๒๔ ม าใช ้บ ังค ับ ก ับ การป ระช ุม ของคณ ะกรรม การ ค.ป .ท . และ 

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

มาตรา ๔๑ ให้ม ืคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ผ ู้แ ท น ส ำน ัก งาน คณ ะกรรม การก ฤ ษ ฎ ีก า ผ ู้แท น ส ำน ักงบ ป ระม าณ  ผ ู้แท น ส ำน ักงาน อ ัยการส ูงส ุด  
ผู้แทนกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทน 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง 
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ม ืความรู้ ความเช ี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม 
สถาป้ตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๔๒ ให ้น ่าบทบัญญ ัต ิมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มือำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวิน ิจฉ ัยอ ุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีท ี่เห ็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได ้ปฏ ิบ ัต ิให ้เป ็นไปตามแนวทางของ 

พระราชบัญญัติน ี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน ี้
(๓) จัดทำรายงานเกี่ยวกับป้ญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

หน้า ๒๗
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๒๘

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

(๔) ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่อ ื่น ตาม ท ี่ก ำห น ดใน พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิน ี้ห ร ือตาม ท ี่คณ ะกรรม การน โยบ าย 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผล ก ารด ำเน ิน การต าม  (๑) (๒) และ (๓) ให ้ป ระกาศใน ระบ บ เคร ือข ่ายส ารส น เท ศของ 
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 
ใ น ก ร ณ ีท ี่พ ิจ าร ณ าข ้อ ร ้อ ง เร ีย น ต าม  (๒) แ ล ้วร ับ พ ิงได ้ว ่าห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ ม ิได ้ป ฏ ิบ ัต ิ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทำการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับการคุ้มครอง 
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ
แทนได้

ให ้น ่าบทบ ัญ ญ ัต ิมาตรา ๒๔ มาใช ้บ ังค ับก ับการประช ุมของคณ ะกรรมการพ ิจารณ าอ ุทธรณ ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ให้น่าบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคห้า มาใช้บังคับกับการกระทำการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม

มาตรา ๔๔ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร พ ิจ าร ณ าอ ุท ธ ร ณ ์ม ีอ ำ น าจ เร ีย ก ใ ห ้เว ้า ห น ้าท ี่ท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง
ห ร ือบ ุคคลอ ื่น ใดมาช ี้แจงห ร ือให ้ถ ้อยดำ ห ร ือ ให ้ล ่ง เอ ก ส ารห ร ือ ห ล ัก ฐาน ท ี่เก ี่ยวข ้อ งเพ ื่อ ป ระกอ บ  
การพิจารณาได้

หมวด ๔
องค์กรสนับสบุนดูแลการจัดซื้อจัดว้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มาตรา ๔๖ ให ้ก รม บ ัญ ช ีก ล างม ีห น ้าท ี่ใน ก ารด ูแ ล แ ล ะพ ัฒ น าระบ บ ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด ว ้าง  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดว้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณซนสามารถเข้าตรวจดูได้

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จ ัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน 
ของรัฐใช้เป ็นข้อม ูลประกอบการจัดซ ื้อจ ัดว้างพ ัสดุน ั้น และให ้เผยแพร่ข ้อม ูลก ังกล่าวในระบบเครือข ่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

การกำหนดราคาอ ้างอ ิงของพ ัสด ุต ้องคำน ึงถ ึงราคาตลาดของพ ัสด ุน ั้น  และการกำหนดราคา 
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม,ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยปีละสองครั้ง



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๒๙

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม ว ิเคราะห ์ และประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน 
ตามพระราชบัญญัติน ี้ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เพ ื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐล่งรายงานผลการปฏิบ ัต ิงาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต ่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

รายงานตามวรรคหนึ่ง เม ื่อคณะกรรมการนโยบายให ้ความเห ็นชอบแล้ว ให้ประกาศในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

มาตรา ๔๙ ให ้กรมบ ัญ ช ีกลางม ีหน ้าท ี่ในการกำหนดและจ ัดให ้ม ีหล ักส ูตรการผ ึเกอบรม 
เพ ื่อล ่งเสริมและพ ัฒนาเจ ้าหน ้าท ี่ให ้ม ีความรู้และความเช ี่ยวชาญเก ี่ยวก ับการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหาร 
พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ ต าม ห ล ัก ว ิช าช ีพ แ ล ะ ต าม พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ัต ิน ี้ ท ั้งน ี้ ก ร ม บ ัญ ช ีก ล าง จ ะ ด ำเน ิน ก าร เอ ง  
หรือจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกซนที่เกี่ยวข้องก็ได้

ให ้เจ ้าหน้าที่ซ ึ่งผ ่านการ■ ฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบ ัต ิงาน 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทำนองเดียวกัน ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป ็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซ ึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
เก ี่ยวก ับ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างห ร ือการบ ร ิห ารพ ัส ด ุเป ็น ตำแห น ่งท ี่ม ีเห ต ุพ ิเศษ ตามกฎห มายว ่าด ้วยระเบ ียบ  
ข้าราชการพลเรือนและในการกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ม ีเหตุพ ิเศษให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ 
และคุณภาพของงาน โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบ ัต ิงานอื่นที่ได ้ร ับเงินเพ ิ่มสำหรับตำแหน่งที่ม ีเหตุพ ิเศษด้วย 
ทั้งน ี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
เก ี่ยวก ับการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างหรือการบริหารพ ัสด ุเป ็นตำแหน่งท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษตามกฎหมายเก ี่ยวก ับการบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นลังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตามกฎหมายว่าด ้วยการน ั้น  หรือเป ็นตำแหน่งท ี่ม ีส ิทธิได ้ร ับเงินอื่นทำนองเด ียวกันตามกฎหมายเก ี่ยวก ับ 
การบริหารงานบ ุคคลของหน ่วยงานของรัฐท ี่เจ ้าหน ้าท ี่น ั้นล ังก ัดอยู่ แล ้วแต่กรณ ี ท ั้งน ี้ ในการกำหนด 
ให้ได้ร ับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ม ีเหตุพ ิเศษหรือเงินอื่นทำนองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสำหรับ 
ตำแหน่งที่ม ีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทำนองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน

มาตรา ๔๐ ให ้ก รม บ ัญ ช ีก ล างม ีห น ้าท ี่ป ฏ ิบ ัต ิงาน ธ ุรก าร  งาน ป ระช ุม  งาน ว ิช าก าร  
การศ ึกษาหาข้อม ูล และก ิจการต ่าง  ๆ ท ี่เก ี่ยวข ้องให ้แก ่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวิน ิจฉ ัย 
คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์ และคณะอนุกรรมการ 
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่อ ื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๓๐

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา ๔๑ ให ้คณ ะกรรม การราคากลางม ีอำน าจป ระกาศกำห น ดใน ราชก ิจจาน ุฌ กษ า
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณ ะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำหนดในราชก ิจจาน ุเบกษา ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ท ี่ผ ู้ประกอบการงานก ่อสร ้างในสาขาน ั้นต ้องข ึ้นทะเบ ียนไว ้ก ับกรมบ ัญ ช ีกลางตามวรรคหน ึ่ง ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใข้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ไต้

หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และเง ื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข ้าร ่วมเป ็น 
ผู้ย ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป ็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไต้ 
ตลอดเวลา

มาตรา ๔๒ ใน กรณ ีท ี่เห ็น ส ม ควร ค ณ ะ ก รร ม ก าร ราค าก ล างอ าจ ป ร ะ ก าศ ก ำห น ด ใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการ 
ท ี่จะเข ้าร ่วมเป ็นผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไต ้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ท ี่ไต ้ข ึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมบัญชีกลางก็ไต้

หล ักเกณฑ ์ ว ิธ ีการ และเง ื่อนไขในการข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอบการพ ัสด ุอ ื่นท ี่จะเข ้าร ่วมเป ็น  
ผู้ย ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป ็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไต้ตลอดเวลา 

มาตรา ๔๓ ให ้กรมบ ัญชีกลางประกาศรายซ ื่อผ ู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๔๑
และผ ู้ประกอบการพ ัสด ุอ ื่นตามมาตรา ๔๒ ท ี่ไต ้ข ึ้นทะเบ ียนไว้แล ้วในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นบีจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ในกรณ ีท ี่กรมบ ัญช ีกลางไต ้ข ึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผ ู้ประกอบการพ ัสด ุอ ื่น  
ตามวรรคหนึ่งไว ้แล ้ว หน ่วยงานของร ัฐไม ่ต ้องจ ัดให ้ม ีการข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอบการประเภทน ั้นอ ีก  
และให ้หน ่วยงานของร ัฐกำหนดค ุณ สมบ ัต ิผ ู้ม ีส ิทธ ิเข ้าย ื่นข ้อ เสนอตามมาตรา ๔๑ หร ือมาตรา ๔๒ 
ในประกาศเชิญซวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย

ค ุณ ส ม บ ัต ิและล ักษ ณ ะต ้องห ้าม ของผ ู้ป ระกอบ การท ี่ม ีส ิท ธ ิขอข ึ้น ท ะเบ ียน  การตรวจสอบ 
ค ุณสมบัต ิและลักษณะต้องห ้ามหรือการตรวจติดตาม การเพ ิกถอนรายซ ื่อออกจากทะเบ ียน และอัตรา 
ค ่าธรรมเน ียมการขอขึ้นทะเบ ียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธ ีการอุทธรณ ์และการพิจารณาอุทธรณ ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
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หมวด ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในหมวดนั้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา 
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

มาตรา ๔๔ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำไดโดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวนผู้ประกอบการทั่วไปที่ม ี 

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เช้ายื่นข้อเสนอ
(๒) ว ิธ ีค ัดเล ือก ได้แก่ การท ี่หน ่วยงานของร ัฐเช ิญซวนเฉพาะผ ู้ประกอบการท ี่ม ีค ุณ สมบ ัต ิ 

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น ้อยกว่าสามรายให้เช ้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย

(๓) ว ิธ ีเฉ พ าะ เจาะจง ได้แก่ การท ี่หน ่วยงานของร ัฐเช ิญ ซวนผ ู้ประกอบการท ี่ม ีค ุณ สมบ ัต ิ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เช้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เช ้ามาเจรจาต่อรองราคา 
รวมท ั้งการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุก ับผ ู้ประกอบการโดยตรงในวงเง ิน เล ็กน ้อยตามท ี่กำหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

มาตรา ๔๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปก่อน
เว้นแต่

(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช ้ว ิธ ีประกาศเช ิญซวนทั่วไปแล้ว แต่ไม,ม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ

การคัดเลือก
(ข) พ ัสด ุท ี่ต ้องการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างม ีค ุณล ักษณะเฉพาะเป ็นพ ิเศษหรือซ ับซ ้อนหรือต ้องผลิต 

จำหน ่าย ก่อสร้าง หรือให ้บริการโดยผู้ประกอบการที่ม ีผ ีเม ือโดยเฉพาะ หร ือม ีความชำนาญ เป ็นพ ิเศษ 
หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด

ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีช้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห ้อ

เป็นการเฉพาะ
(จ) เป ็นพ ัสดุท ี่จำเป ็นต้องซ ื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเน ินการโดยผ่านองค์การ 

ระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ 

หรือที่เก ี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
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(ซ) เป ็นงานจ้างซ ่อมพ ัสด ุท ี่จำเป ็นต ้องถอดตรวจ ให ้ทราบความชำร ุดเส ียหายเส ียก ่อน 
จ ึงจะ ป ระ ม าณ ค ่าซ ่อ ม ไ ต ้ เซ่น งาน จ ้างซ ่อ ม เค ร ื่อ งจ ัก ร  เค ร ื่อ งม ือก ล  เค ร ื่อ งยน ต ์ เคร ื่องไฟ ฟ ้า 
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

(ก) ใช ้ท ั้งว ิธ ีป ระกาศเช ิญ ซ วน ท ั่วไป และว ิธ ีด ัด เส ือก  หร ือใช ้ว ิธ ีด ัด เส ือกแล ้วแต ่ไม ่ม ื 
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ไต้รับการดัดเสือก

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มืการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(ค) ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างพ ัส ด ุท ี่ม ืผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก าร ซ ึ่งม ืค ุณ ส ม บ ัต ิโ ด ยต รง เพ ีย งราย เด ีย ว  
หร ือการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุจากผ ู้ประกอบการซ ึ่งเป ็นต ัวแทนจำหน ่ายหร ือต ัวแทนผ ูให ้บร ิการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มืพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

(ง) ม ืความจำเป ็นต ้องใช ้พ ัสด ุน ั้นโดยฉ ุกเฉ ิน เน ื่องจากเก ิดอ ุบ ัต ิภ ัยห ร ือภ ัยธรรมชาต ิ 
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป 
หรือวิธ ีด ัดเส ือกอาจก่อให้เก ิดความล่าช้าและอาจทำให้เก ิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

(จ) พ ัสด ุท ี่จะทำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างเป ็นพ ัสด ุท ี่เก ี่ยวพ ันก ับพ ัสด ุท ี่ไต ้ทำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว และมืความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น 
โดยมูลค่าชองพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ไต้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) เป ็น พ ัส ด ุท ี่จะ ช าย ท อ ด ต ล าด โด ย ห น ่ว ย งาน ช อ งร ัฐ  อ งค ์ก าร ร ะ ห ว ่างป ร ะ เท ศ  
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

(ซ) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ร ัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให ้เป ็นพ ัสดุท ี่ร ัฐต ้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๔ (๔) ก็ไต้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ 
ล ่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๔ (๔) แล้ว เม ื่อหน ่วยงานชองร ัฐจะทำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุน ั้น  
ให้ใช้วิธีเฉพา ะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน

ในกรณีหน่วยงานชองรัฐในต่างประเทศหรือมืกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทำการจัดซื้อ 
จัดจ้างโดยใช้วิธีดัดเสือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปก่อนก็ได้

ร ัฐมนตรีอาจออกระเบ ียบเพ ื่อกำหนดรายละเอ ียดอ ื่นชองการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุตามวรรคหน ึ่ง 
เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยซนัในการดำเนินการ

มาตรา ๔๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
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มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทำการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ๆ ก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทำการจัดซื้อ

$ พ า  ,  /  '  ^
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสำคัญ 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๔๙ เพ ื่อป ระโยชน ์ใน การจ ัดท ำร ่างขอบ เขตของงาน ห ร ือรายละเอ ียดของพ ัส ด ุ

ท ี่จะทำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและร่างเอกสารเช ิญซวน ก ่อนทำการจัดซื้อจัดจ้างพ ัสดุด ้วยวิธ ีประกาศเชิญซวน 
ทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให ้ม ีการรับพิงความคิดเห ็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพ ัสดุ 
ท ี่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญซวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับพ ิงความคิดเห ็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอ ียด 
ของพ ัสด ุท ี่จะทำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและร่างเอกสารเช ิญซวน เพ ื่อน่าไปใช้เป็นเอกสารเชิญซวน ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๖๐ ก่อนดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๔๔ หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้ม ีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดทำเอง หรือดำเน ินการจัดจ้าง 
ตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได้

ในกรณ ีท ี่ต ้องม ีการจ ้างออกแบบรวมก ่อสร ้างซ ึ่งไม,อาจจ ัดให ้ม ีแบ บ ร ูป รายการงาน ก ่อส ร ้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจ ัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้ม ีอำนาจแต่งตั้งผ ู้ร ับผิดชอบการจัดซื้อ 
จัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทำโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทำโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้ร ับผิดชอบการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศ

และเอกสารเชิญซวนให้ทราบเป ็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดำเน ินการในการจัดซ ื้อจ ัดจ้างพ ัสดุใด 
วัน เวลา สถานที่ยื่นข้อเสนอ และเงื่อนไขอื่น ๆ

ประกาศและเอกสารเช ิญซวนตามวรรคหนึ่ง ให ้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข ่ายสารสนเทศ 
ของกรมบ ัญ ช ีกลางและของหน ่วยงานของร ัฐตามว ิธ ีการท ี่กรมบ ัญ ช ีกลางกำหนด และให ้ป ิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ 
และเอกสารเชิญซวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๓๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำประกาศและเอกสารเช ิญซวน รวมทั้งระยะเวลา 
การประกาศเชิญซวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๔๔ (๒) หรือ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเชิญซวน 
ให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ผู้ท ี่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๔) ไม ่เป ็นบ ุคคลซ ึ่งอย ู่ระหว ่างถ ูกระง ับการย ื่นข ้อเสนอหร ือทำส ัญ ญ าก ับหน ่วยงานของร ัฐ 

ตามมาตรา ๑๐๖  วรรคสาม
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑ ๐๙ 
(๖) ค ุณ ส ม บ ัต ิห ร ือ ล ัก ษ ณ ะ ต ้อ งห ้าม อ ื่น ต าม ท ี่ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร น โ ย บ าย ป ร ะ ก าศ ก ำห น ด  

ในราชกิจจาบุเบกษา
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญซวนว่าผ ู้ท ี่จะเข้ายื่นข้อเสนอ 

ต้องแสดงหลักฐานถึงชีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
มาตรา ๖๔ ใน ก ารพ ิจารณ าค ัด เส ือ ก ข ้อ เส น อ โด ยว ิธ ีต าม ม าต รา ๔๔ (๑) หรือ (๒)

ให้หน่วยงานของรัฐคำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย 
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการล่งเสริมหรือสนับสบุน 
(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(๖) ข ้อเสนอค ้านเทคน ิคหรือข ้อเสนออื่น  ในกรณ ีท ี่กำหนดให ้ม ีการย ื่นข ้อเสนอต ้านเทคน ิค 

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
พ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการล ่งเสร ิมหร ือสน ับสบ ุนตาม (๔) ให ้เป ็นไปตามท ี่กำห นดในกฎกระทรวง 

ซึ่งอย่างน้อยต้องล่งเสริมหรือสนับสบุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
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ให้รัฐมนตรีออกระเบ ียบกำหนดหลักเกณฑ์เก ี่ยวก ับการพ ิจารณาคัดเล ือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง 
ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับ 
เกณฑ์ราคา และต้องกำหนดนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให ้ช ัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้ 
เก ณ ฑ ์อ ื่น ป ระกอบ และจำเป ็น ต ้องใช ้เกณ ฑ ์เด ียวใน การพ ิจารณ าค ัด เล ือก  ให ้ใช ้เกณ ฑ ์ราคา รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ท ั้งน ี้ ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ 
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเล ือกข้อเสนอของพัสดุท ุกประเภทได้ จะกำหนดกรณีต ัวอย่าง 
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น  ๆ ก็ไต้

เม ื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณา 
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลำดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ 
ผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย

ให ้หน ่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ ์ท ี่ใข ้ในการพ ิจารณาค ัดเล ือกและน ี้าหน ักของแต่ละเกณฑ ์ไว ้ 
ในประกาศเชิญซวนหรือหนังลือเชิญซวน แล้วแต่กรณี ด้วย

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือกรณีอื่นที่ทำให้มีบีญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐ 
อาจกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอต้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้!ต ้ร ับการคัดเลือก 
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม,มีผู้!ดอุทธรณ์ 
ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐไต้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ์ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปไต้ เว ้นแต ่การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่ม ีความจำเป ็นเร ่งด ่วนตามมาตรา ๔๖ 
(๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ม ีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา หน ่วยงานของร ัฐอาจประกาศยกเล ิกการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
ที่ไต้คำเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐน ั้น ไม ่ไต ้ร ับ ก ารจ ัด ส รรเง ิน งบ ป ระม าณ ท ี่จะใช ้ใน ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง  
หรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป

(๒) ม ีการกระทำท ี่เข ้าล ักษณ ะผ ู้ย ื่นข ้อเสนอท ี่ชนะการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างหร ือท ี่ไต ้ร ับการค ัดเล ือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส ่วนไต้เส ียกับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือชัดขวางการแข่งชันอย่างเป ็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ ้าหน้าท ี่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด 
ในการเสนอราคา ทั้งนั้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
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(๓) การทำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างต่อไปอาจก่อให ้เก ิดความเส ียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ 
ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
การยกเล ิกการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างตามวรรคห น ึ่ง เป ็น เอกล ิท ธ ี้ของห น ่วยงาน ของร ัฐ  ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถ ูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเส ียหายใด  ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม,ได้
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร 

เชิญซวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต ้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น 

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม (๒)
ป ระกาศตามวรรคห น ึ่ง  ให ้ป ระกาศใน ระบ บ เค ร ือข ่ายส ารส น เท ศของกรม บ ัญ ช ีกลางและ 

ของหน ่วยงานของรัฐตามวิธ ีการท ี่กรมบ ัญช ีกลางกำหนด และให ้ป ิดประกาศโดยเป ิดเผย ณ สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น 
ด้วยก็ได้

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม,ได้บัญญัติไวิในหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๗ 
งานจ้างที่ปรึกษา

มาตรา ๖ ๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทำไดีโดยวิธี ดังต่อ'ไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีดัดเสือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

ท ี่หน ่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต ้องไม ่น ้อยกว่าสามรายให ้เข ้าย ื่นข ้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีท ี่ปรึกษาที่ม ี 
ค ุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย

(๓) ว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง ได้แก่ การที่หน ่วยงานของรัฐเช ิญซวนที่ปรึกษาที่ม ีค ุณสมบัต ิตรงตาม 
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข ้ามาเจรจาต่อรองราคา

มาตรา ๗๐ งานจ ้างท ี่ปร ึกษา ให ้หน ่วยงานของรัฐเส ือกใช ้ว ิธ ีใดวิธ ีหน ึ่งตามมาตรา ๖ ๙
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อ'ไปนี้

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่ม ีลักษณะ 
เป ็นงานประจำของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่ม ีมาตรฐานตามหลักวิชาช ีพ และมีท ี่ปรึกษาซึ่งสามารถ 
ทำงานนั้นได้เป็นการทั่วไป
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(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีค ัดเลือก ให้กระทำไดในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช ้ว ิธ ีประกาศเช ิญซวนทั่วไปแล้ว แต่ไม,ม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ

การคัดเลือก
(ข) เป ็นงานที่ซ ับซ ้อน ซับซ้อนมาก ห ร ือท ี่ม ีเท คน ิค เฉพ าะไม ่เห มาะท ี่จะดำเน ิน การ 

โดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
(ค) เป็นงานจ้างที่ม ีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัด 
(ง) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทำไดํในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช ้ท ั้งว ิธ ีประกาศเช ิญ ซวนท ั่วไปและว ิธ ีค ัด เล ือก หร ือใช ้ว ิธ ีค ัดเล ือกแล ้ว แต่ไม่มี 

ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ค) เป็นงานที่จำเป ็นต้องให้ท ี่ปรึกษารายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค
(ง) เป ็นงานจ้างท ี่ม ีท ี่ปรึกษาในงานที่จะจ ้างน ั้นจำนวนจำกัดและมีวงเง ินค ่าจ ้างครั้งหน ึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(จ) เป ็นงานจ้างที่ม ีท ี่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว
(ฉ) เป ็น งาน ท ี่ม ีค วาม จำเป ็น เร ่งด ่วน ห ร ือ ท ี่เก ี่ยวก ับ ค วาม ม ั่น ค งข อ งช าต ิ ห ากล ่าข ้า 

จะเสียหายแก,หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให ้คณ ะกรรมการนโยบายม ีอำนาจประกาศในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญ ช ีกลาง 
กำหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม,ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่ม ีเทคนิคเฉพาะ 
ตาม (๒) (ข)

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ 
ตามความจำเป็นเพื่อประโยซน้ไนการดำเนินการ

มาตรา ๗๑ รายล ะ เอ ีย ด ข อ งว ิธ ีก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างส ำห ร ับ งาน จ ้างท ี่ป ร ึก ษ าใน ห ม ว ด น ี้
ด ้วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญ ช ีกลาง ให ้เป ็นไปตามระเบ ียบ 
ที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๗๒ ให ้น ่าบทบ ัญ ญ ัต ิมาตรา ๔๘ มาใช ้บ ังค ับ ก ับ งาน จ ้างท ี่ป ร ึกษาตามห มวดน ี้ 
โดยอนุโลม

มาตรา ๗๓ ท ี่ป ร ึกษาท ี่จะเข ้าร ่วมการเสน องาน ก ับห น ่วยงาน ของร ัฐ ต ้องเป ็นท ี่ปร ึกษา
ที่ได ้ข ึ้นทะเบียนไว้ก ับศูนย์ข ้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว ้นแต่จะมีหนังส ือรับรองจากศูนย์ข ้อม ูล
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ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีท ี่ปรึกษาเป็นผู้ไห้บริการในงานที่จ ้างนั้น หรือเป ็นงานจ้างท ี่ปรึกษา 
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ

วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายซื่อออกจากทะเบียน 
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธ ีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีที่ศ ูนย์ข ้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง ท ั้งน ี้ ในการออกกฎกระทรวงท ี่เก ี่ยวก ับค ุณ สมบ ัต ิหร ือล ักษณ ะต ้องห ้ามของท ี่ปร ึกษา 
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย

ในกรณีที่เห ็นสมควร ร ัฐมนตรีอาจออกระเบ ียบกำหนดหลักเกณฑ ์การข ึ้นทะเบ ียนท ี่ปรึกษาไว้ 
เป็นอย่างอื่นก็ไต้

มาตรา ๗๔ ในการคำเน ินงานจ้างท ี่ปร ึกษาแต ่ละครั้ง ให ้ผ ู้ม ีอำนาจแต่งต ั้งคณะกรรมการ 
คำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการคำเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน ้าท ี่ของคณ ะกรรมการคำเน ินงานจ้างท ี่ปร ึกษา ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการคำเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด

มาตรา ๗๔ ในการพ ิจารณาคัดเล ือกข ้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐคำเน ินการโดยคำนึงถึง 
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์ต้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน
(๔) ข้อเสนอทางต้านการเงิน
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของท ี่ปร ึกษาท ี่ร ัฐต ้องการส ่งเสร ิมหร ือสน ับสบ ุนตาม (๔) ให ้เป ็นไปตามท ี่กำหนด 

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

ให้พ ิจารณาเกณฑ์ต้านคุณภาพตามมาตรา ๗๔ แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้นี้าหนัก 
ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อคำเนินงานประจำ งานที่ม ีมาตรฐานเซิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ 
อยู่แล ้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให ้หน ่วยงานของร ัฐค ัดเล ือกผ ู้ย ื่นข ้อเสนอท ี่ผ ่านเกณ ฑ ์ต ้านค ุณ ภาพแล ้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาตํ่าสุด
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(๒) กรณ ีงาน จ ้างท ี่ป ร ึกษาท ี่เป ็น ไป ตามมาตรฐาน ของห น ่วยงาน ของร ัฐห ร ืองาน ท ี่ซ ับ ซ ้อน  
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม 
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่ส ุด

(๓) กรณ ีงานจ ้างท ี่ปร ึกษาท ี่ม ีความซ ับซ ้อนมาก ให ้หน ่วยงานของร ัฐค ัดเล ือกผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ 
ที่ผ ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่ส ุด

รัฐมนตรีอาจออกระเบ ียบกำหนดหลักเกณฑ ์เก ี่ยวก ับการพ ิจารณาค ัดเล ือกข ้อเสนอของงานจ้าง 
ท ี่ป ร ึก ษ าป ร ะ เภ ท ใด ห ร ือ ก ำห น ด ร าย ล ะ เอ ีย ด อ ื่น ข อ งง าน จ ้าง ท ี่ป ร ึก ษ าต าม ว ร ร ค ห น ึ่ง เพ ิ่ม เต ิม ไ ด ้ 
ตามความจำเป็นเพื่อประโยซน!นการดำเนินการ

มาตรา ๗๗ การจัดทำประกาศเชิญซวนหรือหนังลือเชิญซวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้!ด้รับการคัดเลือก ให้น่าบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม

มาตรา ๗๘ รายละเอ ียดว ิธ ีการและข ั้นตอนงานจ ้างท ี่ปร ึกษาท ี่ไม,ได้บ ัญญัต ิไวในหมวดนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธีประกวดแบบ
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ให้ใช้ก ับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ที่มีลักษณะ'ไม,'ซับ'ซ้อน
มาตรา ๘๑ วิธ ีค ัดเลือก เป ็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เช ิญซวนผู้!ห ้บริการที่ม ีค ุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น ้อยกว่าสามรายให ้เข ้ายื่น 
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้!ห้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย ทั้งนี้ ให้กระทำได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก
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(๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เซ่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ม ีช ้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๒ ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง เป ็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท ี่หน ่วยงาน

ของรัฐเลือกจ้างผู้ไห้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการ 
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้กระทำได้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๓) เป ็นงานที่ม ีความจำเป ็นเร ่งด ่วนหรือท ี่เก ี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล ่าช ้าจะเส ียหาย 

แก,หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(๔) เป ็นงานที่จำเป ็นต้องให้ผ ูให ้บริการรายเด ิมทำต่อจากงานที่ได ้ทำไว้แล ้ว เน ื่องจากเหตุผล 

ทางเทคนิค
(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญซวนผู้ไห้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เช้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ 
งานก่อสร้างที่ม ีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดซูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่น 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา ๘๐ 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ ร ัฐมนตรีอาจออกระเบ ียบเพ ื่อกำหนดรายละเอ ียดอ ื่นของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ

มาตรา ๘๔ รายละเอ ียดของว ิธ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างส ำห ร ับ งาน จ ้างออกแบ บ ห ร ือควบ ค ุม  
งานก ่อสร ้างในหมวดน ี้ด ้วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญ ช ีกลาง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๘๖ ให ้น ่าบทบ ัญ ญ ัต ิมาตรา ๔๘ มาใช ้บ ังค ับก ับงานจ ้างออกแบบหรือควบค ุม
งานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผ ู้ไห ้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้'บริการ 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี

ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น  ๆ ด้วย
มาตรา ๘๘ ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด



มาตรา ๘๙ ในการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้ผู้ม ีอำนาจ 
แต่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพ ื่อรับผิดชอบในการดำเนินงาน 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกำหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพ ิจารณาคัดเล ือกผ ู้ให ้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่ม ีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่ส ุด 
อ ัตราค ่าจ ้างผ ู้ให ้บ ร ิการงาน จ ้างออกแบ บ ห ร ือควบ ค ุมงาน ก ่อส ร ้าง ให ้เป ็นไปตามท ี่กำหนด 

ในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๑ การจัดทำประกาศเช ิญซวนหรือหนังล ือเช ิญซวนผู้ให ้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให ้เข ้าร ่วมการยื่นข ้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะหรือผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือก 
ให้น่าบทบัญญัติมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๙๒ รายละเอ ียดว ิธ ีการและข ั้น ตอน งาน จ ้างออกแบ บ ห ร ือควบ ค ุม งาน ก ่อ ส ร ้าง
ที่ไม่ได้บัญญัติไวิในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๙ 
การทำสัญญา

หน้า ๔๑
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มาตรา ๙๓ ห น ่วยงาน ของร ัฐต ้องท ำส ัญ ญ าตาม แบ บ ท ี่คณ ะกรรม การน โยบ ายกำห น ด
โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาด้วย 

การทำสัญญารายใดถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง 
โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไวิในแบบสัญญาและไม่ทำให ้หน่วยงานของรัฐเส ียเปรียบ ก็ให้กระทำได้ 
เว ้นแต่หน ่วยงานของรัฐเห ็นว่าจะม ีบ ีญหาในทางเส ียเปรียบหรือไม ่ร ัดก ุมพอ ก็ให้ล่งร่างสัญญานั้นไปให้ 
สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นซอบก่อน

ในกรณ ีท ี่ไม ่อาจทำส ัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจำเป ็นต้องร่างส ัญญาขึ้นใหม่ 
ให ้ล ่งร ่างส ัญญาน ั้นไปให ้สำน ักงานอ ัยการส ูงส ุดพ ิจารณ าให ้ความเห ็นซอบก่อน เว ้นแต ่การทำส ัญ ญ า 
ตามแบบที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทำได้

ใน ก รณ ีจำเป ็น ต ้อ งท ำส ัญ ญ าเป ็น ภ าษ าต ่างป ระ เท ศ  ให ้ทำเป ็นภาษาอ ังกฤษและต ้องจ ัดทำ 
ข ้อสร ุปสาระสำค ัญ แห ่งส ัญ ญ าเป ็นภาษาไทยตามหล ักเกณ ฑ ์ท ี่คณ ะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด 
ในราชกิจจาบุเบกษา เว ้นแต่การทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย 
กำหนด



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๔๒

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

ในกรณีท ี่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ล ่งร่างสัญญา 
ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๙๗ 
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐล่งสัญญานั้นให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในภายหลังได้ เม ื่อสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุด 
พ ิจารณาเห ็นชอบแต่ให ้แก ่ไขส ัญญา ล ้าหน ่วยงานของรัฐแก ่ไขส ัญญาน ั้นให ้เป ็นไปตามความเห ็นของ 
สำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์

ในกรณ ีท ี่หน ่วยงานของร ัฐไม ่ได ้ทำส ัญ ญ าตามแบบส ัญ ญ าตามวรรคหน ึ่ง หน ่วยงานของร ัฐ 
ไม่แก่ไขสัญญาตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก่ไขสัญญา 
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก่ไข 
ตามความเห ็นของสำน ักงานอัยการส ูงส ุดเป ็นส ่วนท ี่เป ็นสาระสำคัญหรือเป ็นกรณ ีผ ิดพลาดอย่างร ้ายแรง 
ตามมาตรา ๑๐๔ ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ

มาตรา ๙๔ การทำสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะทำสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน ่วยงานของรัฐน ั้นต ั้งอยู่ โดยผ ่านการพ ิจารณาของผ ู้เช ี่ยวชาญของหน ่วยงาน 
ของรัฐก็ได้

มาตรา ๙๔ ส ัญ ญ าท ี่ท ำใน ราชอาณ าจ ักรต ้องม ีข ้อตกลงใน การห ้ามค ู่ส ัญ ญ าไป จ ้างช ่วง 
ให้ผู้อ ื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม,ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว ้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได ้ร ับอนุญาตจาก 
หน่วยงานของรัฐท ี่เป ็นคู่ส ัญญาแล้ว ล้าคู่ส ัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าผืเนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มี 
ค่าปรับสำหรับการฝ่าผืเนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

มาตรา ๙๖ ห น ่วยงานของร ัฐอาจจ ัดท ำข ้อตกลงเป ็น ห น ังส ือโดยไม ่ท ำตามแบ บ ส ัญ ญ า 
ตามมาตรา ๙๓ ก็ได้ เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างโดยว ิธ ีด ัด เส ือกตามมาตรา ๔๖ (๑) (ค) หรือการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างโดยว ิธ ี 
เฉ พ าะ เจ าะ จงต าม ม าต รา ๔๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) ห ร ือก ารจ ้างท ี่ป ร ึก ษ าโด ยว ิธ ีเฉ พ าะเจาะจง 
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณ ีท ี่ค ู่ส ัญญาสามารถล ่งมอบพ ัสด ุได ้ครบถ ้วนภายในห ้าว ันทำการน ับต ั้งแต ่ว ันถ ัดจาก 

วันทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช ่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๔) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 
ใน กรณ ีท ี่การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างม ีวงเง ิน เล ็กน ้อยตามท ี่กำห น ดใน กฎกระท รวง จะไม ่ทำข ้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ใน ก ารอ อ ก ก ฎ ก ระท รวงต าม วรรค ส อ งจะก ำห น ด วงเง ิน เล ็ก น ้อ ยให ้แ ต ก ต ่างก ัน ต าม ข น าด  

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้



มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแกไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แกไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า
(๒) ในกรณีที่ม ีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน 

ของรัฐเลียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก,หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์ลาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีป้ญหาในทางเลียประโยชน์หรือไม,รัดกุมพอ 

ก็ให้ล่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นซอนก่อน
การแก ้ไขส ัญ ญ าหรือข ้อตกลงตามวรรคหน ึ่งหรือวรรคลองจะต ้องปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายว ่าด ้วย 

วิธ ีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก ี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ ิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด 
ระยะเวลาล่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม 
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลั่งซื้อหรือลั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป 
จะต้องดำเน ินการให้ผ ู้ม ีอำนาจอนุม ัต ิล ั่งซ ื้อหรือลั่งจ ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป ็นผู้อน ุม ัต ิการแก้ไขสัญญา 
หรือข้อตกลงด้วย

ในกรณ ีท ี่ม ีการแก ้ไขส ัญญ าหร ือข ้อตกลงเพ ื่อลดวงเง ิน  ให ้ผ ู้ม ีอำนาจอน ุม ัต ิส ั่ง'ซ ื้อหรือส ั่งจ ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา ๙๘ ให ้ห น ่วยงาน ขอ งร ัฐป ระกาศ เผยแพ ร ่ลาระส ำค ัญ ของส ัญ ญ าห ร ือข ้อ ตกลง 
ท ี่ได ้ลงนามแล้ว รวมท ั้งการแก ้ไขเปล ี่ยนแปลงส ัญ ญ าหร ือข ้อตกลงในระบบเคร ือข ่ายลารลนเทศของ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๙๙  รายละเอ ียดว ิธ ีการและข ั้น ตอน การท ำส ัญ ญ าท ี่ไม ่ได ้บ ัญ ญ ัต ิไว ้ใน ห ม วดน ี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๑๐
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัลดุ

หน้า ๔๓
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

มาตรา ๑๐๐ ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให ้ผ ู้ม ีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัลดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัลดุ

องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าท ี่ของคณะกรรมการตรวจรับพัลดุ ให้เป ็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกำหนด



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๔๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

ในกรณ ีท ี่การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างม ีวงเง ินเล ็กน ้อยตามท ี่กำหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบ ุคคลหนึ่ง 
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เซ่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และให้น่า 
บทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้ร ับผิดชอบการบริหารส ัญญาหรือข ้อตกลงและการตรวจรับพ ัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซ ึ่งไม ่ใช ่ผ ู้ท ี่ได ้ร ับ แต ่งต ั้งให ้ดำรงตำแห น ่งท ี่ป ฏ ิบ ัต ิงาน เก ี่ยวก ับ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างห ร ือการบ ร ิห ารพ ัส ด ุ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๑๐๑ งาน จ ้างก ่อ ส ร ้างท ี่ม ีข ั้น ต อ น ก ารด ำเน ิน ก าร เป ็น ระ ยะ   ๆ อ ัน จำเป ็น ต ้องม ี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงาน 
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น

การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค ่าปรับให ้แก ่ค ู่ส ัญญา ห ร ือการขยายเวลาท ำการต าม ส ัญ ญ า 

หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี 
ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ค ู่ส ัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่ส ัญญา หร ือการขยายเวลาทำการตามส ัญญา 

หรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๑๐๓ ใน กรณ ีท ี่ม ีเห ต ุบ อกเล ิกส ัญ ญ าห ร ือข ้อตกลงต ่อไป น ี้ ให ้อย ู่ในด ุลพ ิน ิจของ 

ผู้ม ีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่ส ัญญา 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้ร ับจ้างไม่สามารถล่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายใน 

ระยะเวลาที่กำหนด
(๓) เหตุอื่นตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
การตกลงกับคู่ส ัญญาที่จะบอกเลิกส ัญญาหรือข้อตกลง ให ้ผ ู้ม ีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณ ี 

ที่เป็นประโยชน์แก,หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพ ื่อแกไขข้อเสียเปรียบของ 
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป



ในกรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐม ิได ้เป ็นฝ ่ายบอกเล ิกส ัญญาหรือข ้อตกลง หรือการบอกเล ิกส ัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ 
ต ้องร ับผ ิดซดใช ้ค ่าเส ียหาย ค ู่ส ัญ ญ าจะย ื่นค ่าขอต ่อหน ่วยงานของร ัฐให ้พ ิจารณ าซดใช ้ค ่าเส ียหายก ็ได ้ 
ในการน ี้ หน ่วยงานของร ัฐต ้องออกใบรับค ่าขอให ้ไว ้เป ็นหลักฐานและพ ิจารณ าค ่าขอน ั้นโดยไม ่ซ ักข ้า 
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเซ่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา 
ก ็ให ้ม ีล ิท ธ ิฟ ้อ งคด ีต ่อ ศ าล เพ ื่อ เร ียกให ้ซ ด ใช ้ค ่า เส ียห ายตาม ส ัญ ญ าต ่อ ไป  ท ั้งน ี้ ห ล ัก เกณ ฑ ์ ว ิธ ีการ 
และระยะเวลาใน การพ ิจารณ าค ่าขอของห น ่วยงาน ของร ัฐ  ให ้เป ็นไปตามระเบ ียบท ี่ร ัฐมนตรีกำหนด 
ซ ึ่งอ ย ่างน ้อ ยต ้อ งกำห น ด ให ้ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐแต ่งต ั้งค ณ ะกรรม การข ึ้น เพ ื่อ พ ิจารณ าค ่าเส ียห ายและ 
การกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต ้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพ ื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่ส ัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน 
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง หาทำให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
เป็นโมฆะไม่

ให ้คณ ะกรรมการนโยบายม ีอำนาจประกาศในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญ ช ีกลาง 
กำหนดกรณ ีต ัวอย่างท ี่ถ ือว ่าเป ็นส ่วนที่เป ็นสาระสำคัญหรือเป ็นกรณ ีผ ิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็น 
สาระสำคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม,ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง

ในกรณ ีท ี่ม ีบ ีญหาเก ี่ยวก ับความเป ็นโมฆะของส ัญญาหรือข ้อตกลงตามวรรคหน ึ่ง ให้ค ู่ส ัญญา 
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ว ิน ิจฉัยชี้ขาด

มาตรา ๑๐๔ รายละเอียดวิธ ีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุท ี่ไม ่ได้ 
บัญญัติไวิในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๑๑

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หน้า ๔๔
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

มาตรา ๑๐๖ เพ ื่อประโยชน ์ของหน ่วยงานของรัฐ ใน การพ ิจารณ าค ัด เส ือกผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่ส ัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข ้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ

การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานตามวรรคหน ึ่ง ให ้พ ิจารณ าถ ึงความสามารถในการปฏ ิบ ัต ิงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่ส ัญญาเป็นสำคัญ

ผ ู้ประกอบการรายใดท ี่ม ีผลการประเม ินไม,ผ ่านเกณ ฑ ์ท ี่กำหนด จะถ ูกระง ับการย ื่นข ้อเสนอ 
หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๔๖

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

หลักเกณฑ ์และว ิธ ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตามวรรคหน ึ่ง วรรคสอง 
และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของเกณฑ์Iนการพิจารณาคัดเลือกผู้ย ื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๐๘ ใน กรณ ีท ี่เห ็น ส มควร ร ัฐ ม น ต ร ีอ าจอ อ ก ระ เบ ียบ ก ำห น ด ก ารป ระ เม ิน ผ ล  
การปฏิบ ัต ิงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบ ัต ิงานให้แล้วเสร็จตามกัญญาก็ได้ เพื่อประโยชน์ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และให้น่าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น 
โดยอนุโลม

หมวด ๑๒ 
การทิ้งงาน

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีท ี่ปรากฏว่าผ ู้ย ื่นข้อเสนอหรือคู่ก ัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการ 
ดังต่อไปนี้ โดยไม,มีเหตุผลอันสมควร ให้ถ ือว่าผ ู้ย ื่นข้อเสนอหรือคู่ก ัญญานั้นกระทำการอันมีล ักษณะเป ็น 
การทิ้งงาน

(๑) เป ็นผ ู้ย ื่นข ้อเสนอท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกแล ้วไม ่ยอมไปทำก ัญ ญาหรือข ้อตกลงเป ็นหน ังล ือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด

(๒) คู่ก ัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ร ับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้ร ับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัติตามกัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือนั้น

(๓) เม ื่อปรากฏว่าผ ู้ย ื่นข้อเสนอหรือคู่ก ัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีล ักษณะเป ็น 
การขัดขวางการแช่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต

(๔) เม ื่อป รากฏว ่าผลการป ฏ ิบ ัต ิตามก ัญ ญ าของท ี่ป ร ึกษาห ร ือผ ูให ้บ ร ิการงาน จ ้างออกแบ บ  
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง

(๔) เม ื่อปรากฏว ่าผ ู้Iห ้บร ิการงานจ ้างออกแบบหร ือควบค ุมงานก ่อสร ้างหร ือผ ู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘

(๖) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่กัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และให้แจ้งเวียน 

รายซ ื่อผ ู้ท ิ้งงานให ้หน ่วยงานของรัฐทราบก ับแจ้งเว ียนในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญช ีกลาง 
รวมทิ้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน ล้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จ ัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย



หลักเกณฑ์และวิธ ีการพ ิจารณาสั่งให ้ผ ู้ย ื่นข้อเสนอหรือค ู่ส ัญญาเป ็นผู้ท ิ้งงาน และการแจ้งเว ียน 
รายซื่อผู้ท ิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๑๑๐ ผ ู้ท ี่ถ ูกส ั่งให ้เป ็นผู้ท ิ้งงานตามมาตรา ๑ ๐ ๙  อาจร้องขอให้ได้ร ับการเพ ิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง 
(๒) ม ีการชำระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
(๓) ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายซื่อให้เป็นผู้ท ิ้งงานตามระเบียบที่ร ัฐมนตรีกำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา ๑ ๑๑ เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายซื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว ห้ามหน่วยงานของรัฐ 

ทำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างก ับผ ู้ท ิ้งงานซ ึ่งรวมถ ึงน ิต ิบ ุคคลท ี่ผ ู้ท ิ้งงานเป ็นห ุ้นส ่วนผ ู้จ ัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ 
ผู้บริหาร หร ือผ ู้ม ีอำนาจในการดำเน ินงานในก ิจการของน ิต ิบ ุคคลน ั้นด ้วย เว ้นแต ่จะได ้ม ีการเพ ิกถอน 
การเป็นผู้ท ิ้งงานตามมาตรา ๑๑ ๐  แล้ว

หมวด ๑๓ 
การบริหารพัสดุ

หน้า ๔๗
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ม ีการควบคุมและดูแลพัสดุท ี่อย ู่ในความครอบครอง 
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

มาตรา ๑๑๓ การดำเน ินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบ ิกจ ่าย 
การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๑๔ 
การอุทธรณ์

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์ 
เก ี่ยวก ับ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัส ด ุ ในกรณ ีท ี่เห ็นว ่าหน ่วยงานของรัฐม ิได ้ปฏ ิบ ัต ิให ้เป ็นไปตามหล ักเกณ ฑ ์ 
และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการดัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๔ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์Iนเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(๑) ก าร เล ือ ก ใช ้ว ิธ ีก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างห ร ือ เก ณ ฑ ์ท ี่ใข ้ใน ก ารพ ิจ ารณ าผ ล ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง  

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
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(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗
(๓) การละเว ้นการอ ้างถ ึงพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ กฎกระทรวง ระเบ ียบ หรือประกาศที่ออกตาม 

พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญซวน 
ของหน่วยงานของรัฐ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๖  การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อผู้อ ุทธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ 

แห่งการอุทธรณ์ให้ซัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด 

เกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ให ้ผ ู้ม ืล ิทธ ิอ ุทธรณ ์ย ื่น อ ุทธรณ ์ต ่อห น ่วยงาน ของร ัฐน ั้น ภายในเจ ็ดว ัน ทำการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการ 

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห ็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลา 
ดังกล่าว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น 
พร ้อมเหต ุผลไปยังคณ ะกรรมการพ ิจารณ าอ ุทธรณ ์ตามมาตรา ๑ ๑ ๙  ภายในสามวันทำการน ับแต่ว ันท ี่ 
ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑ ๑ ๙  เม ื่อได ้ร ับรายงานจากหน ่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให ้คณะกรรมการ 
พ ิจ ารณ าอ ุท ธ รณ ์พ ิจารณ าอ ุท ธ รณ ์ให ้แ ล ้ว เส ร ็จภ ายใน ส าม ล ิบ ว ัน น ับ แ ต ่ว ัน ท ี่ได ้ร ับ รายงาน ด ังก ล ่าว  
หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม,เกินลิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้!ด้รับการดัดเสือกทราบ

ใน กรณ ีท ี่คณ ะกรรมการพ ิจารณ าอ ุท ธรณ ์เห ็น ว ่าอ ุท ธรณ ์พ ิงข ึ้น และม ืผลต ่อการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
อย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มืการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 
หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์พิงไม,ขึ้น 
หรือไม่มืผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมืนัยสำคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ย ังพ ิจารณ าไม ่แล ้วเสร ็จ ให ้ย ุต ิเร ื่อง และให ้คณ ะกรรมการพ ิจารณ าอ ุทธรณ ์แจ ้งผ ู้อ ุทธรณ ์และผ ู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้!ด้รับการดัดเสือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
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ผู้อุทธรณ์ผู้ไดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเร ื่องตามวรรคสี่

ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว

หมวด ๑๔ 
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๒๐ ผู้Iดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ม ีอำนาจหน้าที่ในการคำเน ินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จ ัดจ ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบ ัต ิหรือละเว ้นการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างหรือการบริหารพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติน ี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ 
เพ ื่อให ้เก ิดความ เส ียห ายแก ่ผ ู้ห น ึ่งผ ู้ใด  ห ร ือป ฏ ิบ ัต ิห ร ือ ละเว ้น การป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ใน การจ ัดซ ื้อ จ ัดจ ้าง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
โดยท ุจร ิต  ต ้องระวางโทษจำค ุกต ั้งแต ่ห น ึ่งป ีถ ึงส ิบป ี ห ร ือปร ับต ั้งแต ่สองหม ื่นบาทถ ึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ไดเป ็นผู้ไซ ้หรือผ ู้สน ับสนุนในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผ ู้น ั้นต ้องระวางโทษตามที่ 
กำหนดไว้สำหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๒๑ ผู้Iดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา ๓๑ หรือคำสั่งของ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
แล้วแต่กรณี พ ิจารณาแล้วเห ็นว่าเป ็นการไม่ปฏิบ ัต ิตามคำสั่งโดยไม่ม ีเหตุผลอันสมควร ผู้น ั้นมีความผิด 
ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดำเนินคดีแก่ผู้น ั้นต่อไป

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ และระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ว ่าด ้วยการพ ัสด ุด ้วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ และบรรดาระเบ ียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด  ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ 
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ 
หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้วแต่กรณี 
รวมท ั้งมต ิคณ ะร ัฐมนตรีท ี่เก ี่ยวก ับพ ัสด ุ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง หร ือการบริหารพ ัสด ุของหน ่วยงานของร ัฐ 
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ในเรื่องนั้น  ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใขับังคับ
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การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการไดํให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล 
ที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม,อาจน่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว ่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ 
หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๙ หรือบรรดา 
ระ เบ ียบ  ข ้อบ ังค ับ  ป ระก าศ  ข ้อบ ัญ ญ ัต ิ และข ้อ กำห น ดใด  ๆ เก ี่ยวก ับ พ ัส ด ุ ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง  
ห ร ือการบ ร ิห ารพ ัส ด ุของห น ่วยงาน ของร ัฐอ ื่น ท ี่ไม ่อย ู่ภายใต ้บ ังค ับ ของระเบ ียบ ส ำน ักน ายกร ัฐมน ตร ี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ 
ของหน่วยงานของรัฐ มาใช้บ ังค ับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การดำเน ินการของหน ่วยงานของรัฐ 
ในเร ื่องน ั้นให ้เป ็นไปตามท ี่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ท ั้งน ี้ ในกรณ ีท ี่ย ังไม ่ม ีการแต ่งต ั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ให ้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการท ั้งหมดเท ่าท ี่ม ีอย ู่จนกว่าจะม ีการแต่งต ั้ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๑๒๔ ในกรณ ีท ี่คณ ะกรรมการนโยบายย ังม ิได ้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗ 
วรรคสอง หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แล้ว แต่หน่วยงานของรัฐ 
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) 
ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว ่าด ้วยการพ ัสด ุด ้วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ และบรรดาระเบ ียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบ ัญญ ัต ิ หรือข้อกำหนดใด  ๆ เก ี่ยวก ับพ ัสด ุ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง หร ือการบริหารพ ัสด ุของหน ่วยงาน 
ข อ งร ัฐ อ ื่น ท ี่ไม ่อ ย ู่ภ ายใต ้บ ังค ับ ข อ งระ เบ ียบ ส ำน ัก น ายก ร ัฐ ม น ต ร ี ว ่าด ้ว ยก ารพ ัส ด ุ พ .ศ . ๒๔๓๔ 
หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้วแต่กรณี 
รวมท ั้งมต ิคณ ะร ัฐมนตรีท ี่เก ี่ยวก ับพ ัสด ุ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง หร ือการบริหารพ ัสด ุของหน ่วยงานของร ัฐ 
จน กว ่าจะม ีป ระก าศท ี่ออก ตาม ความ ใน ม าตรา ๗ วรรคสอง ห ร ือกฎ ห ร ือระเบ ียบ ท ี่ออกตาม ความ  
ในมาตรา ๗ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ใช้บังคับ

ใน กรณ ีท ี่คณ ะกรรม การน โยบ ายได ้ออ กป ระกาศตาม ความ ใน ม าตรา ๗ วรรคสอง แล้ว 
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ หากหน่วยงานของรัฐนั้น 
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ 
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง ใช้บังคับ การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) 
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๒๔ ในวาระเริ่มแรก ให ้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ ์ 
และวิธีการกำหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินั้ใข้บังคับ



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๔๑

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

ในระหว่างที่ยังไม,มีประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้น ่าหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคำนวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี 
แ ต ่งต ั้งห ร ือ ห ล ัก เก ณ ฑ ์อ ื่น ข อ งห น ่วยงาน ข อ งร ัฐได ้ก ำห น ด ไว ้ก ่อ น ว ัน ท ี่พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิน ี้ใช ้บ ังค ับ  
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ 
ตามวรรคหนึ่ง และให้คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต ่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัติน ี้เช้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดแนวทางและวิธีการ 
ในการคำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม 
และแบบรายงานของผู้ล ังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้ล ังเกตการณ์ 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ในระหว่างการคำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น่าแนวทางการคำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน 
การท ุจร ิตใน การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐ แบบของข ้อตกลงค ุณ ธรรมและแบบรายงานของผ ู้ล ัง เกตการณ ์ 
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้ล ังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กำหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น 
แนวทางและวิธ ีการในการคำเน ินงานโครงการความร่วมมือป ้องก ันการท ุจริตในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐ 
แบบของข ้อตกลงค ุณ ธรรมและแบบรายงานของผ ู้ล ังเกตการณ ์ การค ัดเล ือกโครงการการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการคัดเลือกผู้ล ังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้คณะกรรมการความร่วมมือ 
ป ้องก ัน การท ุจร ิต ซ ึ่งคณ ะร ัฐม น ตร ีแต ่งต ั้ง  ย ังค งป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ต ่อ ไป จน ก ว ่าค ณ ะก รรม ก าร ค .ป .ท . 
ตามพระราชบัญญัตินี้เช ้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๔๓๔ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด ้วยการพัสดุด ้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๙ รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข ้อบ ัญญ ัต ิ หรือข ้อกำหนดใด  ๆ ของหน ่วยงานของร ัฐอ ื่นท ี่ไม ่อย ู่ภายใต ้บ ังค ับของระเบ ียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ว ่าด ้วยการพ ัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ หรือระเบ ียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว ่าด ้วยการพ ัสดุ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้วแต่กรณี ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวินิจฉัย หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้เช้ารับหน้าที่ 

ในกรณ ีท ี่คณะกรรมการวิน ิจฉ ัยตามพระราชบัญญ ัต ิน ี้เช ้าร ับหน้าท ี่แล ้ว แต่ยังไม่มืกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยป้ญหา 
เก ี่ยวก ับ ก ารป ฏ ิบ ัต ิตาม ระเบ ียบ ส ำน ัก น ายก ร ัฐม น ตร ี ว ่าด ้วยการพ ัส ด ุ พ .ศ. ๒๔๓๔ และระเบ ียบ  
สำนักนายกรัฐมนตรี ว ่าด ้วยการพ ัสด ุด ้วยว ิธ ีการทางอิเล ็กทรอน ิกส ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ และบรรดาระเบ ียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด  ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๔๒

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บ ังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ 
หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๙ ยังคงเป็นของ 
คณ ะกรรมการว่าด ้วยการพ ัสด ุและคณะกรรมการว ่าด ้วยการพ ัสด ุด ้วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ รวมทั้ง 
คณะกรรมการตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใด  ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น 
เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยบีญหาว่าบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดดังกล่าว 
ข ัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน ี้หรือเป ็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัต ิน ี้หรือไม่ ให้เป ็นหน้าที่ของ 
คณะกรรมการวิน ิจฉัยตามพระราชบัญญัติน ี้

ให้น ่าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ตามพระราชบัญญัตินี้เข ้ารับหน้าที่แล้ว แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๔๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใด  ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
ห ร ือการบ ร ิห ารพ ัส ด ุของห น ่วยงาน ของร ัฐอ ื่น ท ี่ไม ่อย ู่ภายใต ้บ ังค ับ ของระเบ ียบ ส ำน ักน ายกร ัฐมน ตร ี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๔๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ 
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม,แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการ 
ตามระเบ ียบ สำน ักน ายกร ัฐมน ตร ี ว ่าด ้วยการพ ัสด ุ พ .ศ. ๒๔๓๔ ห ร ือระเบ ียบสำน ักน ายกร ัฐมน ตร ี 
ว่าด ้วยการพัสดุด ้วยวิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
หรือข้อกำหนดใด  ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว 
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป 
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม,ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี 
ท ี่ม ีการยกเล ิกการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างหรือการบริหารพ ัสด ุด ังกล ่าว การจัดซ ื้อจ ัดจ ้างหรือการบริหารพ ัสด ุน ั้น  
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติน ี้

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเร ิ่มแรก ให ้กรมบ ัญชีกลางจัดให ้ม ีการข ึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการท ี่ม ี 
ค ุณสมบัต ิเป ็นผู้ย ื่นข ้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จ 
โดยเร ็วน ับแต ่ว ันท ี่คณ ะกรรมการราคากลางกำห นดสาขาของงานก ่อสร ้างตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง 
หร ือน ับแต่ว ันท ี่คณะกรรมการราคากลางกำหนดวงเง ินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกำหนดให ้ต ้องใช ้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี

ในระหว่างท ี่การข ึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการท ี่ม ีค ุณ สมบ ัต ิเป ็นผ ู้ย ื่นข ้อเสนอในงานก ่อสร้างของ 
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ 
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการ



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก
หน้า ๔๓

ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐

งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี 
ผ ู้ประกอบการงานก่อสร้างท ี่ม ีค ุณสมบัต ิเบ ื้องต ้นท ี่หน ่วยงานของรัฐไต้จ ัดทำไว้แล ้วต ่อไปโดยให ้ถ ือเป ็น 
ก ารข ึ้น ท ะเบ ียน ผ ู้ป ระกอบ การท ี่ม ีค ุณ ส ม บ ัต ิเป ็น ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ใน งาน ก ่อส ร ้างของห น ่วยงาน ขอ งร ัฐ  
ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง จนกว่าจะมีการประกาศรายซื่อผ ู้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบัต ิเป ็นผู้ย ื่นข้อเสนอ 
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๓๐ รายซื่อท ี่ปรึกษาที่ได้ข ึ้นทะเบียนไว้ก ับศูนย์ข ้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
ตามระเบ ียบสำน ักนายกรัฐมนตรี ว ่าด ้วยการพ ัสด ุ พ.ศ. ๒๔๓๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติบ ื้ใข ้บ ังคับ 
ให้ถือว่าเป็นรายซื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๑ รายซื่อผู้ท ิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๔๓๔ 
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติบื้ใข้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายซื่อผู้ท ิ้งงานตามพระราชบัญญัติน ี้

ก าร ด ำเน ิน ก าร เพ ื่อ ส ั่ง ให ้เป ็น ผ ู้ท ิ้ง งาน ด ้ว ย เห ต ุแ ห ่งก ารก ร ะ ท ำอ ัน ม ีล ัก ษ ณ ะ เป ็น ผ ู้ท ิ้งงาน  
ตามระเบ ียบสำน ักนายกรัฐมนตรี ว ่าด ้วยการพ ัสด ุ พ.ศ. ๒๔๓๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน ี้ใข ้บ ังคับ 
ให้ดำเนินการเพื่อสั่งให้เป ็นผู้ท ิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทำอันมีลักษณะเป็นผู้ท ิ้งงานตามพระราชบัญญัติน ี้ 

มาตรา ๑๓๒ ให ้กระทรวงการคล ัง กรมบ ัญช ีกลาง สำน ักงาน ก.พ.ร. สำน ักงาน ก.พ. 
สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงสร้างกรมบัญชีกลาง กรอบอัตรากำลัง 
ข้าราชการและพนักงานราชการ และกำหนดงบประมาณ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น เพื่อรองรับ 
การดำเน ินการตามอำนาจหน ้าท ี่ของกรมบ ัญ ช ีกลางตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๒๔ ก

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญ ัต ิฉบ ับน ี้ คือ เพ ื่อให ้การดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน่าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณซนให้มากที่สุด 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึง 
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประซาซนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น 
มาตรการหน ึ่งเพ ื่อป ้องก ันป ิญหาการท ุจร ิตและประพฤติม ิซอบในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐ ประกอบกับ 
มาตรการอื่น  ๆ เข่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณซนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐



ภาคผนวก ข



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก
หน้า ๑

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

กฎกระทรวง
กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๔๖๐

อาศ ัยอำนาจตามความในบทน ิยามคำว ่า “หน ่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ และมาตรา ๔ 
วรรคห น ึ่ง  แ ห ่ง พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ัต ิก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า ง แ ล ะ ก าร บ ร ิห าร พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  พ .ศ . ๒ ๔ ๖๐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให ้ท ุน ห ม ุน เว ียน ท ี่ม ีส ถ าน ะ เป ็น น ิต ิบ ุค ค ล ต าม ก ฎ ห ม ายว ่าด ้ว ยก ารบ ร ิห ารท ุน ห ม ุน เว ียน  
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิศักดิ้ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐
หน้า ๒

ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐน่าไปใช้ 
เป็นหลักปฏิบัต ิเพ ื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัต ิงานที่เป ็น 
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดให้หน่วยงานอ่ืนท่ีมิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนห้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาซน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธ ุรการชองศาล มหาว ิทยาล ัยในกำก ับชองรัฐ หน ่วยงานลังก ัดร ัฐสภาหรือในกำกับชองรัฐสภา 
และหน่วยงานอิสระชองรัฐ เป็นหน่วยงานชองรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง สมควรกำหนดให้หน่วยงานอื่นบางแห่งเป ็นหน่วยงานชองรัฐเพ ิ่มเต ิม จ ึงจำเป ็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี้



ภาคผนวก ค



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก
หน้า ๓

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ท ี่ม ีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

พ.ศ. ๒๔๖๐

อ า ศ ัย อ ำน า จ ต า ม ค ว าม ใ น ม าต ร า  ๔ วรรคห น ึ่ง  แ ล ะ ม าต ร า ๔๓ วรรคส าม  แห่ง 
พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ัต ิก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง แ ล ะ ก าร บ ร ิห าร พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  พ .ศ . ๒ ๔ ๖๐ ร ัฐม น ต ร ีว ่าก าร  
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ” ห ม า ย ค ว า ม ว ่า  ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ง า น ก ่อ ส ร ้า ง ต า ม ม า ต ร า  ๔๑ 

หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๔๒
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ยื่นคำร้องขอ 

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง 
ประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี

หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่ม ีสิทธิขอขึ้นทะเบียน

ข้อ ๓ ผู้ท ี่ม ีส ิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัต ิและไม่ม ีล ักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

(ก) งานก่อสร้าง ในกรณ ีท ี่ฃอขึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๔๑
หรือ

(ข) พัสดุอื่น ในกรณีที่ฃอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๔๒ 
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้ม ีล ัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก
หน้า ๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

(๔) ก รณ ีผ ู้ถ ือ ห ุ้น เป ็น คน ต ่างด ้าว  ต ้องไม ่เป ็น คน ต ่างด ้าวท ี่ถ ูกห ้าม ม ิให ้ป ระกอบ ธ ุรก ิจ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๗) ไม ่เป ็นบ ุคคลซ ึ่งอย ู่ระหว ่างถ ูกระงับการยื่นข ้อเสนอหรือทำส ัญญาก ับหน ่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

(๙) ม ีค ุณ ส ม บ ัต ิท ี่เป ็น เก ณ ฑ ์ค ว าม ต ้อ ง ก าร ข ั้น ต ํ่า  เซ่น ฐ าน ะ ก าร เง ิน  ผล งาน ห ร ือ  
ประสบการณ ์ท ี่ผ ่านมา บ ุคลากร หร ือ เคร ื่องม ือ เคร ื่องจ ักร ท ั้งน ี้ ตามหล ัก เกณ ฑ ์ท ี่คณ ะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกำหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น

(๑๐) ค ุณ ส ม บ ัต ิห ร ือ ล ัก ษ ณ ะต ้อ งห ้าม อ ื่น ต าม ท ี่ค ณ ะก รรม ก ารน โยบ ายป ระก าศ ก ำห น ด  
ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๖)

ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๓) หากหน่วยงานของรัฐ 
ท ี่ม ีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายนั้นสามารถประกอบ 
อาช ีพหรือประกอบก ิจการในประเทศไทย และกรณ ีของผ ู้ประกอบการท ี่ต ้องม ีใบอน ุญ าตประกอบ 
ว ิช าช ีพ ไ ด ้ด ำ เน ิน ก าร ต าม ห ล ัก เก ณ ฑ ์แ ล ะ เง ื่อ น ไ ข ท ี่ก ฎ ห ม าย ว ่าด ้ว ย ว ิช าช ีพ น ั้น ก ำห น ด ไ ว ้แ ล ้ว  
ให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงนั้ได้

หมวด ๒

การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการตรวจติดตาม

ข้อ ๔ เม ื่อกรมบ ัญช ีกลางได ้ร ับดำขอข ึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการแล ้ว ให ้กรมบัญชีกลาง 
ตรวจส อบ ค ุณ ส มบ ัต ิและล ักษณ ะต ้องห ้ามตามข ้อ  ๓ รวม ท ั้งตรวจส อบ ดำขอและรายการเอกส าร 
หรือหลักฐานที่ย ื่นพร้อมดำขอให้ถ ูกต ้องครบล้วนโดยไม่ซ ักข ้า หากเห ็นว่าดำขอไม ่ถ ูกต ้องหรือย ังขาด 
เอกสารหรือหลักฐานใด ให ้แจ ้งให ้ผ ู้ย ื่นดำขอทราบท ันท ี ล ้าเป ็นกรณ ีท ี่สามารถแก ่ไขหรือเพ ิ่มเต ิมได ้ 
ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่นดำขอดำเนินการแก่ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบล้วน ล้าเป็นกรณี 
ท่ีไม,อาจดำเน ินการไดํในขณะนั้น ให ้บ ันท ีกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหล ักฐานท ี่จะต ้อง 
ย ื่นเพ ิ่มเต ิมไว้ในบันทีกดังกล่าวด้วย และให้เจ ้าหน้าท ี่ผ ู้ตรวจสอบและผู้ย ื่นดำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น 
และให้มอบสำเนาบันทึกนั้นให้ผู้ยื่นดำขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนั้ ในบันทึกให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการแก่ไข 
หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย
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ในกรณีที่ผ ู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ ๓ แล้ว 
หร ือได ้แกไขหร ือย ื่น เอกสารหร ือหล ักฐานเพ ิ่ม เต ิมครบถ ้วนภายในระยะเวลาตามท ี่ปรากฏในบ ันท ึก  
ตามวรรคหนึ่งแล ้ว ให ้เจ ้าหน ้าท ี่ดำเน ินการข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอบการตามคำขอต ่อไป แต่ในกรณีที่ 
ผู้ยื่นคำขอไม,แกไขเพ ิ่มเต ิมคำขอหรือไม่ย ื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ ิ่มเต ิมภายในระยะเวลา ให ้เจ ้าหน้าท ี่ 
คืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคำขอให้ทราบด้วย

ในกรณ ีท ี่กรมบ ัญ ช ีกลางเป ิดให ้ม ีการย ื่นคำขอข ึ้นทะเบ ียนด ้วยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ใน  
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกำหนด

ข้อ ๖ ให ้กรมบัญชีกลางมีหน ้าท ี่ตรวจติดตามผู้ประกอบการท ี่ข ึ้นทะเบ ียนแล้วว่า ยังเป็น 
ผู้ม ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ หรือไม่ โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี

หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ ๓ ให ้ก รม บ ัญ ช ีก ล างด ำเน ิน ก าร เพ ิก ถ อ น รายซ ื่อ ผ ู้ป ระก อ บ ก ารรายน ั้น อ อ ก จาก ท ะเบ ียน  
ผู้ประกอบการต่อไป

เพ ื่อประโยชน ์ใน การตรวจต ิดตาม ให ้ผ ู้ป ระกอบ การท ี่ม ีการเป ล ี่ยน แป ลงข ้อม ูลอ ื่น ใดท ี่ม ี 
ผลกระทบต่อค ุณ สมบ ัต ิหร ือล ักษณ ะต ้องห ้ามตามข ้อ ๓ แจ ้งข ้อม ูลด ังกล ่าวให ้กรมบ ัญช ีกลางทราบ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแกไขไต้ 
ให้ผู้ประกอบการคำเนินการแกไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ หากไม่แจ้งหรือไม่ดำเน ินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลาง 
จะดำเนินการเพิกถอนรายซื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป

หมวด ๓
การกำหนดประเภทชั้นและการเลื่อนซั้นผู้ประกอบการ

ข้อ ๗ การกำหนดประเภทชั้นและการเล ื่อนช ั้นผ ู้ประกอบการ ให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม หรือมาตรา 
๔๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี

หมวด ๔
การเพ ิกถอนรายซื่อออกจากทะเบียน

ข้อ ๘ ก ารเพ ิกถอน รายซ ื่อออ กจากท ะเบ ียน ผ ู้ป ระกอบ การ ให ้เป ็นไปตามหล ักเกณ ฑ ์ 
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓
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(๒) ย ื่น เอกสารหรือหลักฐานเพ ื่อขอขึ้นทะเบ ียนหรือการเล ื่อนชั้นผ ู้ประกอบการอันเป ็นเท ็จ 
หรือกระทำการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ

ข้อ ๙ ผู้ท ี่ถ ูกเพิกถอนรายซื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ ๘ (๑) สามารถยื่นขอ 
ข ึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการใหม่ได ้ เม ื่อพ ้นระยะเวลาสองป ีน ับแต ่ว ันท ี่กรมบ ัญ ช ีกลางเพ ิกถอนรายซ ื่อ  
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นผู้ม ีล ักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) ให้ยื่นขอ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี

หมวด ๔
อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน

ข้อ ๑๐ อ ัต ร าค ่าธ ร ร ม เน ีย ม ก าร ข อ ข ึ้น ท ะ เบ ีย น ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก าร  ให ้เป ็น ไป ต าม บ ัญ ช ี 
อ ัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เง ิน ค ่าธรรมเน ียมท ี่ได ้ร ับ ตามวรรคห น ึ่ง  ให ้กรมบ ัญ ช ีกลางน ำไป ใช ้จ ่ายได ้เพ ื่อป ระโยชน ์ 

ในการดำเน ินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบ ียบที่ได ้ร ับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง

ข้อ ๑๑ เม ื่อกรมบ ัญ ช ีกลางเร ียกเก ็บค ่าธรรมเน ียมตามข ้อ ๑ ๐  แล้ว ให ้กรมบ ัญชีกลาง 
ออกหลักฐานการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

หมวด ๖ 
การอุทธรณ์

ข้อ ๑๒ ในกรณ ีท ี่กรมบัญช ีกลางไม,ร ับข ึ้นทะเบ ียน ปร ับลดระด ับช ั้นของผ ู้ประกอบการ 
หรือเพิกถอนรายซื่อออกจากทะเบียน หากผู้ประกอบการไม,เห็นด้วยกับดำวินิจฉัยดังกล่าว มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ดำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อผู้อุทธรณ์ โดยต้องระบุข ้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น 
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ซัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย

ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับดำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาโดยไม่ซักข้า หากเห็นด้วย 
กับดำอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

ในกรณ ีท ี่กรมบ ัญ ช ีกลางไม ่เห ็นด ้วยก ับดำอ ุทธรณ ์ ให ้รายงานความเห ็นพร้อมเหต ุผลไปย ัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให ้ปลัดกระทรวงการคลังพ ิจารณาดำอุทธรณ ์ 
ภายในสามส ิบวันน ับแต่ว ันท ี่ได ้ร ับรายงาน ล ้าม ีเหต ุจำเป ็นไม ่อาจพ ิจารณ าให ้แล ้วเสร ็จได ้ท ันภายใน
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กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ม ีหนังสือแจ้งผู้อ ุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให ้ขยาย 
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้!ม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ข้อ ๑๔ ในการพ ิจารณ าอ ุทธรณ ์ตามข ้อ ๑๓ กรมบ ัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคล ัง 
อาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิศักดิ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

(๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร
ประเภทขั้นพิเศษ ๕,000
ประเภทขัน ๑ ๔,๐๐๐
ประเภทขัน ๒ ๓,๐๐๐
ประเภทขัน ๓ ๒,๐๐๐
ประเภทขั้น ๔ ๑,๔๐๐
ประเภทขั้น ๔ ๑,๐๐๐
ประเภทขั้น ๖ ๔๐๐

(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง
ประเภทขัน ๑ ๔,๐๐๐
ประเภทขัน ๒ ๓,๐๐๐
ประเภทขัน ๓ ๒,๐๐๐
ประเภทขั้น ๔ ๑,๔๐๐
ประเภทขั้น ๔ ๑,๐๐๐
ประเภทขั้น ๖ ๔๐๐

(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน
ประเภทขัน ๑ ๔,๐๐๐
ประเภทขัน ๒ ๓,๐๐๐
ประเภทขัน ๓ ๒,๐๐๐
ประเภทขั้น ๔ ๑,๔๐๐
ประเภทขั้น ๔ ๑,๐๐๐
ประเภทขั้น ๖ ๔๐๐

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ
ประเภทขั้นพิเศษ ๔,๐๐๐

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด
ประเภทขัน ๑ ๔,๐๐๐
ประเภทขัน ๒ ๓,๐๐๐

(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ประเภทขั้นพิเศษ ๔,๐๐๐
ประเภทขัน ๑ ๔,๐๐๐
ประเภทขัน ๒ ๓,๐๐๐
ประเภทขัน ๓ ๒,๐๐๐
ประเภทขั้น ๔ ๑,๔๐๐
ประเภทขั้น ๔ ๑,๐๐๐
ประเภทขั้น ๖ ๔๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนบีองกันตลิ่ง และ,ซายฝืง
ประเภทขั้นพิเศษ ๕,000  บาท
ประเภทขั้น ๑ ๔,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๒ ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๓ ๒,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๔ ๑,๔๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๔ ๑,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๖ ๔๐๐ บาท

(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในท;a เส
ประเภทขั้นพิเศษ ๔,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๑ ๔,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๒ ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๓ ๒,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๔ ๑,๔๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๔ ๑,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๖ ๔๐๐ บาท

(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้า
ซายฝืงทะเล

ประเภทขั้นพิเศษ ๔,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๑ ๔,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๒ ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๓ ๒,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๔ ๑,๔๐๐ บาท

(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องนํ้า
ภายในประเทศ
ประเภทขั้นพิเศษ ๔,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๑ ๔,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๒ ๓,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๓ ๒,๐๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๔ ๑,๔๐๐ บาท

(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบำรุงทาง
ประเภทขั้นพิเศษ ๔๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๑ ๔๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๒ ๔๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๓ ๔๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๔ ๔๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๔ ๔๐๐ บาท
ประเภทขั้น ๖ ๔๐๐ บาท

(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอื่น ๔,๐๐๐ บาท
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท ี่พระราชบัญญ ัต ิการจัดซ ื้อจ ัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจประกาศกำหนดให้ 
งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเช้าร่วมเป็นผู้ยื่นช้อเสนอต่อ 
หน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 
รวมทั้งอาจประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการ 
ท ี่จะเช ้าร่วมเป ็นผู้ย ื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ท ี่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมบัญชีกลางก็ได้ โดยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายซื่อออกจากทะเบียน 
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณ์ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออก 
กฎกระทรวงนี้



ภาคผนวก ง
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กฎกระทรวง
กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการล่งเสริมหรือสนับสนุน 

และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ศ. ๒๔๖๐

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒) (ซ) 
และวรรคสอง มาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ซ) และมาตรา ๗๔ วรรคสอง 
แห ่งพ ระราช บ ัญ ญ ัต ิก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างแล ะก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าคร ัฐ  พ.ศ. ๒๔๖๐ ร ัฐมน ตร ีว ่าการ 
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
พัสดุล่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

ข้อ ๑ ในหมวดนี้
“พ ัสด ุล ่งเสริมและพ ัฒนาด ้านการเกษตร” หมายความว่า ผล ิตผลหรือผลิตภ ัณฑ ์อ ันเก ิดจาก 

การเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร

ข้อ ๒ ให้พัสดุล ่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน

(๑) นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(๒) นม ยู เอซ ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
(๓) ผลิตภัณฑ์และอาหารสำเร็จรูปต่าง  ๆ ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์ 

ของโครงการหลวงภาคเหนือ
(๔) ข ้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอ ุปโภคบริโภคขององค์การคลังส ินค ้า องค์การตลาด 

เพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หรือสถาบันเกษตรกร 
(๔) เมล็ดพันธุพืชและป้จจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร
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(๖) เมล็ดพันธุข้าวของกรมการข้าว
(๗) ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ห ร ือ งาน จ ้างบ ร ิก ารป ระเภ ท พ ืช จาก เน ื้อ เย ื่อ ห ัต ถ ก รรม แ ล ะ อ าห ารท ี่เป ็น  

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
(๘) ว ัสดุการเกษตรที่เป ็นพ ันธุพ ืช และพันธุสัตว์ ขององค ์การตลาดเพ ื่อ เกษตรกร ชุมนุม 

สหกรณ ์การเกษตรแห ่งประเทศไทย จำก ัด ร ้านสหกรณ ์ท ี่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ร ับรอง หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล

(๙) ว ัสด ุการเกษตรและเคร ื่องม ือเคร ื่องใข ้ในการเกษตร ขององค ์การตลาดเพ ื่อ เกษตรกร 
ช ุมน ุมสหกรณ ์การเกษตรแห ่งประเทศไทย จำก ัด ร ้านสหกรณ ์ท ี่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ร ับรอง 
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล

(๑๐) ผลิตกัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดนื้ายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ข้อ ๓ ว ิธ ีก า ร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า ง พ ัส ด ุล ่ง เส ร ิม แ ล ะ พ ัฒ น า ด ้า น ก า ร เก ษ ต ร ต า ม ข ้อ  ๒ 

ให้ดำเนินการ ดังต่อ'ไปนี้
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้ร ับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๑) จัดซื้อ 

ด ้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การล่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์ 

สวนจิตรลดา หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้ 
วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

(๓) ให ้ราช ก ารส ่ว น ก ล างแ ล ะราช ก ารส ่วน ภ ูม ิภ าค จ ัด ซ ื้อ พ ัส ด ุต าม ข ้อ  ๒ (๓) โดยว ิธ ี 
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสำเร ็จร ูป  หร ือหากราชการส ่วนกลางและราชการส ่วนภ ูม ิภาค 
ไม ่ประสงค์จะจัดซ ื้อโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ราชการส ่วนกลางและราชการส ่วนภ ูม ิภาคจะใช ้ว ิธ ีประกาศ 
เชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

(๔) ให ้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพ ัสดุตามข้อ ๒ (๔) จากองค์การคลังส ินค้า องค์การตลาด 
เพ ื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หรือสถาบันเกษตรกร 
ท ี่อย ู่ในพื้นท ี่ท ี่ใกล ้ท ี่ส ุด โดยว ิธ ีค ัด เล ือกและให ้แจ ้งองค ์การ ชุมนุม หร ือสถาบ ัน เกษตรกรด ังกล ่าว 
เข ้าเสนอราคาด้วย

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒ (๔) (๖) (๗) หรือ (๑๐) โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม,ประสงค ์จะจ ัดซ ื้อโดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

(๖) ให ้หน ่วยงานของรัฐจ ัดซ ื้อพ ัสด ุตามข้อ ๒ (๘) และ (๙) ซ ึ่งม ืราคาต ่อหน ่วยไม ่เก ิน 
๔ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท โดยว ิธ ีค ัด เล ือกและให ้แจ ้งองค ์การตลาดเพ ื่อ เกษตรกร ช ุมน ุมสหกรณ ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 
และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย
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หมวด ๒
พัสดุล่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส

ข้อ ๔ ในหมวดนี้
“พัสดุล่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า การผลิตสินค้า 

การให้บริการ การค้าล่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น  ๆ
จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ ในหมู่บ ้านและตำบล กลุ่มสหกรณ์ 
ร ้านค ้าสหกรณ ์ ร ้านค ้า ห ร ือกล ุ่มอาช ีพ ท ี่อย ู่ใน การกำก ับ ด ูแลควบ ค ุมของห น ่วยงาน ของร ัฐ  หรือ 
ห น ่วยงาน ของร ัฐร ับ รอ ง ม ูลน ิธ ิ อ งค ์ก ารส งเค ราะ ห ์ต ่าง   ๆ ห ร ือ ก ล ุ่ม อ าช ีพ อ ื่น   ๆ ท ี่ม ีล ัก ษ ณ ะ 
เซ่นเดียวกัน

ข้อ ๕ ให ้พ ัส ด ุล ่งเส ร ิมว ิส าห ก ิจขน าดกลางและขน าดย ่อมและผ ู้ด ้อยโอกาส ด ังต ่อไป น ี้ 
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(๑) ผล ิตภ ัณ ฑ ์ของกล ุ่มสตร ี ห ร ือกล ุ่ม อาช ีพ ต ่าง  ๆ ใน ห ม ู่บ ้าน และต ำบ ลท ี่ม ีล ักษ ณ ะ 
ดังต่อไปนี้

(ก) เป ็น บ ุคคลท ี่อย ู่ในช ุมชนพ ื้นท ี่น ั้น   ๆ รวมต ัวก ัน เป ็น กล ุ่มต ั้งแต ่ ๕ คนขึ้นไป 
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายไค้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ ้านและตำบลนั้น

(ข) ม ีก ารบ ร ิห ารจ ัด ก ารก ล ุ่ม แล ะม ีก ารท ำก ิจก รรม ข อ งก ล ุ่ม อ ย ่างต ่อ เน ื่อ ง รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการร่วมกัน

(ค) ส ม าช ิก ข อ งก ล ุ่ม ต ้อ งม ีค ว าม ร ู้ ความ ส าม ารถ  แ ล ะม ีค ว าม พ ร ้อ ม ท ี่จะพ ัฒ น า 
ศักยภาพในการผลิตงานที่ร ับมาทำและงานที่รับมาทำนั้นต้องดำเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม และ

(ง) ม ีการร ับ รองการดำเน ิน งาน ของกล ุ่มห ร ือจดท ะเบ ียน กล ุ่มโดยห น ่วยงาน ของร ัฐ  
ที่ล่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

(๒) วัสดุสำนักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภ ัณฑ ์ต ่าง  ๆ ท ี่องค ์การสงเคราะห ์ทหารผ ่านศ ึกสามารถผล ิตข ึ้น เอง หรืองานจ้าง 

ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(๔) ส ินค้าท ี่ผล ิตขึ้นเองขององค์การและมูลน ิธ ิสงเคราะห ์คนพิการ ได้แก่ สถานสงเคราะห์ 

คนพิการและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรืธัญญา โรงงานอุตสาหกรรมบำบัด สถานพยาบาลพระประแดง 
โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์■ ฝึกอาชีพคนตาบอด มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โรงเรียนสอนคนหูหนวก 
หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์ (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ)

(๔) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานอบรมและ■ ฝึกอาชีพ 
ลาดยาว หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์
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ข้อ ๖ วิธ ีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด ้อยโอกาส 
ตามข้อ ๕ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐจ ัดซ ื้อห ร ือจ ัดจ ้างพ ัส ด ุตามข ้อ  ๕ (๑) (๒) หรือ (๔) โดยวิธ ี 
เฉพาะเจาะจงจากกล ุ่มสตรี หรือกลุ่มอาช ีพต ่าง  ๆ ในหมู่น ้านและตำบล หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม ่ประสงค์จะจัดซ ื้อหรือจ ัดจ ้างโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้ว ิธ ีประกาศเชิญซวนทั่วไป 
หรือวิธีดัดเลือกก็ได้

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๔ (๓) ดังต่อไปนี้
(ก) ให ้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูม ิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ 

กระทรวงกลาโหม จ ัดซ ื้อหรือจ ัดจ ้างทำผล ิตภ ัณฑ ์ต ่าง  ๆ โดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจงจากองค ์การสงเคราะห ์ 
ทหารผ่านศึก หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูม ิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อ 
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธ ีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธ ีด ัดเลือก
๘ ดุ ร-'กเดํ

(ข) ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐจ ัดจ ้างบร ิการร ักษาความปลอดภ ัยโดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงจาก 
องค ์การสงเคราะห ์ทหารผ ่านศ ึก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม ่ประสงค ์จะจ ัดจ ้างโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง 
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ได้

(๓) ให ้ราชการส ่วนกลางและราชการส ่วนท ้องถ ิ่น  จ ัดซ ื้อหรือจ ัดจ ้างพ ัสด ุตามข ้อ ๔ (๔) 
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ์ หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น ไม,ประสงค์ 
จะจ ัดซ ื้อหรือจ ัดจ ้างโดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ราชการส ่วนกลางและราชการส ่วนท้องถ ิ่นจะใช ้ว ิธ ีประกาศ 
เชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ได้

หมวด ๓
พัสดส่งเสริมการเรียนการสอน

ข้อ ๗ ในหมวดนี้
“พ ัสด ุส ่งเสร ิมการเร ียนการสอน” หมายความว ่า ผลผลิต ชิ้นงาน หรือบริการท ี่ผล ิตหรือ 

จัดทำขึ้นในขอบเขตของการเร ียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือหน่วยงานหรือองค์กร 
ในกำกับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๘ ให ้พ ัสด ุส ่งเสร ิมการเร ียนการสอนด ังต ่อไปน ี้ เป ็นพ ัสด ุท ี่ร ัฐต ้องการส ่งเสริมหรือ
สนับสบุน

(๑) ผล ิตภ ัณ ฑ ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบ ุร ี มหาว ิทยาล ัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบ ันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าค ุณทหารลาดกระบ ัง 
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทำหรือผลิตขึ้น
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(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเร ือพระนครศรีอยุธยา 
ห ร ือ ง าน จ ้าง เห ม าต ่อ เร ือ  ซ ่อมแซม ห ร ือ ด ัด แ ป ล ง เร ือ ไ ม ้ ห ร ือ เร ือ ไ ฟ ฌ อ ร ์ก ล าส ช น ิด ต ่าง   ๆ
จ าก ส ถ าน ศ ึก ษ าป ร ะ เภ ท ว ิท ย าล ัย เท ค โ น โ ล ย ีแ ล ะ อ ุต ส าห ก ร ร ม ก าร ต ่อ เร ือ  ใน ล ังก ัด ส ำน ัก งาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว

(๓) งาน จ ้างท ำค ร ุภ ัณ ฑ ์ แ ล ะร ับ จ ้างก ่อ ส ร ้างอ าค ารส ถ าน ท ี่ข อ งส ถ าน ศ ึก ษ าใน ล ังก ัด  
กระทรวงศึกษาธิการ

(๔) เคร ื่องม ือและอ ุป กรณ ์ว ิท ยาศาส ตร ์และว ัส ด ุส ำน ักงาน ขององค ์การค ้าของส ำน ักงาน  
คณะกรรมการล่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๔) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

(๖) อาวุธ หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด 
(๘) แบตเตอรี่ หรือบริการเกี่ยวกับแบตเตอรี่ วัตถุพลอยไค้จากการผลิต และผลิตกัณฑ์ต่าง  ๆ

เก ี่ยวก ับแบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

(๙) ผลิตกัณฑ์ต่าง  ๆ หรืองานจ้างจัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ 
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ และงานผลิตกัณฑ์ของกรมธนารักษ์

(๑๐) งานจ ้างพ ิมพ ์ของโรงพ ิมพ ์ของห น ่วยงานของร ัฐ หร ือโรงพ ิมพ ์ท ี่อย ู่ในความควบค ุม 
ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่งเสริมการเรียนการสอน ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให ้ราชการส ่วน กลางและราชการส ่วน ท ้องถ ิ่น จ ัดซ ื้อห ร ือจ ัดจ ้างพ ัส ด ุตามข ้อ  ๘ (๑) 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือหากราชการส่วนกลาง 
และราชการส ่วนท ้องถ ิ่นไม,ป ระส งค ์จะจ ัด ซ ื้อ ห ร ือ จ ัด จ ้างโด ยว ิธ ีเฉ พ าะ เจาะจง ราชการส ่วน กลาง 
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ไค้

(๒) ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐจ ัดซ ื้อห ร ือจ ัดจ ้างพ ัส ด ุตามข ้อ  ๘ (๒) (๘) หรือ (๙) โดยวิธ ี 
เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ 
จะใข้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ได้

(๓) ให้สถานศึกษาในลังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๓) ที่เป็นของ 
ส ถ าน ศ ึก ษ าข อ งต น เอ งห ร ือ ข อ งส ่ว น ร าช ก าร ใน ล ังก ัด ก ระ ท รว งศ ึก ษ าธ ิก าร ภ าย ใน ว ง เง ิน ไ ม ่เก ิน  
๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท หรือหากสถานศึกษาในลังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใข้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ได้
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(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๘ (๔) ดังต่อไปนี้
(ก) ให ้ห น ่วยงานของร ัฐจ ัดซ ื้อ เคร ื่องม ือและอ ุปกรณ ์ว ิทยาศาสตร ์ ท ี่องค ์การค ้าผล ิต 

ออกจำหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง 
ห ร ือห ากห น ่วยงาน ของร ัฐไม ,ป ร ะ ส งค ์จ ะ จ ัด ซ ื้อ โ ด ย ว ิธ ีเฉ พ าะ เจ าะ จ ง  ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐจะใช ้ว ิธ ี 
ประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ไค้

(ข) ให ้ห น ่วยงาน ขอ งร ัฐใน ส ังก ัด ก ระท รวงศ ึก ษ าธ ิการจ ัด ซ ื้อว ัส ด ุส ำน ัก งาน ต ่าง  ๆ
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เก ิน ๑๓ ๐,๐๐๐ บาท โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ใน ส ังก ัดกระท รวงศ ึกษาธ ิการไม ่ป ระส งค ์จะจ ัดซ ื้อโดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง หน ่วยงานของรัฐในส ังก ัด 
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ไค้

(๔) ให ้หน ่วยงานของรัฐในสังก ัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซ ื้อหรือจ ัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต 
ขอ งก ารเร ียน ก ารส อ น จาก ส ำน ัก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารอ าช ีวศ ึก ษ าโด ยว ิธ ีเฉ พ าะเจาะจงห ร ือ ห าก  
หน ่วยงานของร ัฐในส ังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการไม ่ประสงค ์จะจ ัดซ ื้อหร ือจ ัดจ ้างโดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง 
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ไค้

(๖) ให ้ราชการส ่วน กลางห ร ือราชการส ่วน ภ ูม ิภาคจ ัดซ ื้อห ร ือจ ัดจ ้างพ ัสด ุตามข ้อ  ๘ (๖) 
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีดัดเลือกก็ไค้

(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน 
และอ ุปกรณ ์จากบริษ ัทอ ุตสาหกรรมการบ ิน  จำก ัด โดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจงหร ือหากหน ่วยงานของร ัฐ 
ไม ่ประสงค์จะจัดซ ื้อหรือจ ัดจ ้างโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้ว ิธ ีประกาศเชิญซวนทั่วไป 
หร ือว ิธ ีด ัด เล ือกก ็ได ้ ท ั้งน ี้ ให ้บร ิษ ัทอ ุตสาหกรรมการบ ิน  จำก ัด ดำเน ิน การจ ้างซ ่อมอ ีกทอดห น ึ่ง 
ไค ้เฉพาะงานท ี่บร ิษ ัทอ ุตสาหกรรมการบ ิน จำก ัด ไม ่สามารถดำเน ินการได ้เองเท ่าน ั้นและให ้คำน ึงถ ึง 
ความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้ว ิทยาการค้านการซ่อมอากาศยานด้วย 

(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๑๐) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมืโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 

ของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ 
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ

(ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมืโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่ไม่สามารถรับจ้างพ ิมพ์งานไค้ท ั้งหมดหรือบางส่วน หรือม ีงานเก ิน 
ขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม,สามารถดำเนินการไดํโดยวิธีดัดเลือก หรือหาก 
หน่วยงานของรัฐไม,ประสงค์จะใช้วิธีดัดเลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปก็ไค้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ 
มีหนังลือเชิญซวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน 
ของรัฐไม,น้อยกว่าสามแห่งทราบ เพี่อเช้าร่วมเสนอราคา
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ข อ งห น ่ว ย งาน ข อ งร ัฐ ต าม  (ก) แ ต ่ม ีง าน พ ิม พ ์ม าก เก ิน ข ีด ค ว าม ส าม าร ถ ท ี่โ ร งพ ิม พ ์จ ะ พ ิม พ ์ไ ด ้ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญซวน 
โรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 
สามแห่งทราบ เพี่อเช้าร่วมเสนอราคา

หมวด ๔
พัสดุล่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้
“ พ ัส ด ุล ่ง เส ร ิม ก ารว ิจ ัยแ ล ะ ก ารพ ัฒ น าห ร ือ ก ารให ้บ ร ิก ารท างก ารศ ึก ษ า” ห ม ายค วาม ว ่า 

การวิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑ ให ้พ ัสด ุล ่งเสร ิมการวิจ ัยและการพ ัฒนาหรือการให ้บร ิการทางการศ ึกษาด ังต ่อไปน ี้ 

เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจ ัยของสำน ักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ
(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง 
(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจ ัยของสถาบันวิจ ัยจ ุฬาภรณ์
(๔) งาน จ ้างบ ร ิก าร ว ิช าก าร แ ล ะ ก าร ว ิจ ัย ข อ งส ถ าบ ัน ว ิจ ัย ว ิท ย าศ าส ต ร ์แ ล ะ เท ค โ น โ ล ย ี 

แห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๒ ให ้ห น ่ว ย งาน ข อ งร ัฐ จ ัด จ ้างพ ัส ด ุต าม ข ้อ  ๑ ๑  (๑ ) (๓) หรือ (๔) โดยว ิธ ี 

เฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม ่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ 
จะใข้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเสือกก็ได้

ข้อ ๑๓ ให ้ห น ่วยงาน ขอ งร ัฐจ ัด จ ้างพ ัส ด ุตาม ข ้อ  ๑ ๑  (๒) ใน ขอบ เขตส าขาท ี่จ ัดให ้ม ี 
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น  ๆ และดำเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพี่อประโยชน์ใน 
การส ่งเสร ิมทางด ้านว ิชาการและการว ิจ ัยอย ่างแท ้จร ิงโดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเสือก 
ก็ได้ ท ั้งน ี้ การให ้บริการของมหาวิทยาล ัยของรัฐจะต ้องไม ่ม ีผลกระทบเส ียหายต ่อการสอน การวิจ ัย 
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น  ๆ โดยปกติของข้าราชการ คณ าจารย ์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
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หมวด ๔
พัสดล่งเสริมนวัตกรรม

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้
“พัสดุล่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่ม ีรายซื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

ของสำนักงบประมาณ
ข้อ ๑๔ ให้พัสดุล่งเสริมนวัตกรรม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๔ ดังต่อไปนี้ 
(๑) หากพ ัสด ุท ี่จะจ ัดซ ื้อหร ือจ ัดจ ้าง ม ีผ ู้'ขายหรือผ ู้ไห ้'บร ิการเพ ียงรายเด ียว ให ้หน ่วยงาน 

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้Iห้บริการโดยตรง
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้Iห้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงาน 

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้Iห ้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย
หมวด ๖

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้
“พ ัสดุล ่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกัน 

หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์
ข้อ ๑๘ ให ้พ ัสด ุล ่งเสริมส ุขภาพและสาธารณสุขด ังต ่อไปนี้ เป ็นพัสดุท ี่ร ัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน
(๑) ยาตามซื่อสามัญ (generic n am e) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
(๒) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย 

ไต้ผลิตออกจำหน่ายแล้ว
(๓) ยาท ี่อ ย ู่ใน บ ัญ ช ียาห ล ัก แ ห ่งช าต ิห ร ือ เว ช ภ ัณ ฑ ์ ซ ึ่งองค ์การเภส ัชกรรม ห ร ือโรงงาน  

เภสัชกรรมทหาร มิไต้เป็นผู้ผลิตแต่มีจำหน่าย
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ที่ไต้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(๔) วัคซีนโรคดับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชี 

ยาหลักแห่งชาติ
ข้อ ๑๙ ให ้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูม ิภาคจัดซ ื้อพ ัสดุตามข้อ ๑๘ (๑) โดยวิธี 

เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม,น ้อยกว่าร ้อยละ ๖๐ 
เว ้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูม ิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณ 
จัดซื้อยาดังกล่าวไม,น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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ข้อ ๒๐ ให ้ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐจ ัด ซ ื้อ พ ัส ด ุต าม ข ้อ  ๑๘ (๒) โ ด ย ว ิธ ีเฉ พ าะ เจ าะ จ งจ าก  
องค ์การเภส ัชกรรมหรือสภากาชาดไทย เว ้นแต ่ราชการส ่วนกลางและราชการส ่วนภ ูม ิภาค ในสังกัด 
กระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ทั้งนี้ ราคายาหรือเวชภัณฑ์ท ี่หน่วยงานดังกล่าว 
จำหน่ายต้องไม่ส ูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด

ข้อ ๒๑ ให ้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูม ิภาคจัดซ ื้อพ ัสดุตามข้อ ๑๘ (๓) โดยวิธี 
คัดเลือก โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผู้ชายรายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้ง 
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ ๑๘ (๓) 
ม ีราคาไม ่ส ูงกว ่าราคากลางท ี่คณ ะกรรม การพ ัฒ น าระบ บ ยาแห ่งช าต ิกำห น ด ให ้ราชการส ่วนกลาง 
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยต้องจัดซื้อ 
ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว

ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๔) 
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย

หมวด ๗
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงต้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมความมั่นคงต้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า สินค้าหรือบริการ 

ที่เก ี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เซ่น นํ้ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม นํ้า หรือไฟฟ้า
ข้อ ๒๔ ให้พัสดุส่งเสริมความมั่นคงค้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๑) นํ้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาซน)
(๒) ผลิตภัณฑ์นํ้ามันต่าง  ๆ ของโรงงานกลั่นนํ้ามันฝาง กรมการพลังงานทหาร 
(๓) งาน จ ้างบ ร ิการไฟ ฟ ้าห ร ือป ระป า ของการไฟ ฟ ้าน ครห ลวง การไฟ ฟ ้าส ่วน ภ ูม ิภาค 

การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
ข้อ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูม ิภาค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห ่งประเทศไทย จ ัดซ ื้อพ ัสด ุตามข้อ ๒๔ (๑) ตั้งแต่ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  ลิตรขึ้นไป โดยว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง 
จากบริษ ัท ปตท. จำกัด (มหาซน) หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูม ิภาค และรัฐวิสาหกิจ 
ไม,ประสงค ์จะจ ัดซ ื้อโดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง ราชการส ่วนกลาง ราชการส ่วนภ ูม ิภาค และรัฐวิสาหกิจ 
จะใข้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ไต้



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก
หน้า ๑๘

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

(๒) ให ้หน ่วยงานของรัฐในสังก ัดกระทรวงกลาโหม จ ัดซ ื้อพ ัสด ุตามข ้อ ๒๔ (๒) โดยวิธ ี 
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานกลั่นน ํ้าม ันฝาง กรมการพลังงานทหาร หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัด 
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
จะใช้วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

(๓) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๔ (๓) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปา 
ส่วนภูม ิภาค หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูม ิภาค และรัฐวิสาหกิจ ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีประกาศเชิญซวน 
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิศักดิ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐
หน้า ๑๙ 

ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท ี่พระราชบัญญ ัต ิการจัดซ ื้อจ ัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธ ีค ัดเลือกให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย 
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์อื่นหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพนั้นรวมถึงพัสดุ 
หรือประเภทของท่ีปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และในการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุนก็ได้ ซึ่งในปจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



ภาคผนวก จ



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก
หน้า ๒๐

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

กฎกระทรวง
กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม,ทำข้อตกลง 

เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๔๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐ 
วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙ ๖  วรรคสอง และมาตรา ๑ ๐ ๐  วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างส ิน ค ้า งานบร ิการ หร ืองานก ่อสร้าง ท ี่ม ีการผล ิต จำห น ่าย 
ก ่อสร้าง หรือให ้บริการท ั่วไป และม ีวงเง ินในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างคร ั้งหน ึ่งไม ่เก ิน  ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๔ ๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) งานจ้างท ี่ม ีท ี่ปร ึกษาในงานท ี่จะจ ้างน ั้นจำนวนจำก ัดและม ีวงเง ินค ่าจ ้างครั้งหน ึ่งไม ่เก ิน  

๔ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ม ีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง 

ไม,เกิน ๔ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ใน กรณ ีท ี่การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างม ีวงเง ิน เล ็กน ้อยไม ่เก ิน  ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท จะไม่ทำ 

ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ไค้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ ๔ ในกรณ ีท ี่การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างม ีวงเง ิน เล ็กน ้อยไม ่เก ิน  ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท จะแต่งต ั้ง 

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ไต้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิดักดิ้ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐
หน้า ๒๑ 

ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ บัญญัติให้การกำหนดวงเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้า 
งานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างสำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย 
จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือก็ไค้ และการจัดซ ื้อจ ัดจ้างท ี่ม ีวงเง ินเล ็กน ้อยจะแต่งต ั้งบ ุคคลหนึ่งบ ุคคลใด 
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ไค้ ให้เป็นไปตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



ภาคผนวก ฉ



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก
หน้า ๒๒

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างแ ล ะ ก ารบ ร ิห าร พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  พ .ศ. ๒๔๖๐ ร ัฐม น ต ร ีว ่าก ารก ระท รวงก ารค ล ัง  
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ท ี่ป ร ึกษ า” หมายความว่า บ ุคคลธรรมดาหรือน ิต ิบ ุคคลที่ประกอบอาชีพ ประกอบกิจการ 

ห ร ือ บ ร ิก าร ใ ห ้ค ำป ร ึก ษ าห ร ือ แ น ะ น ่าท างด ้าน ว ิศ ว ก ร ร ม  ส ถาบ ้เตยกรรม ผ ัง เม ือ ง ก ฎ ห ม าย  
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจ ัย หรือด้านอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

“ที่ปรึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา และได้ 
ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสำนักงาน

“ที่ปรึกษานิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา 
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสำนักงาน

“บ ุคลากรท ี่ปรึกษา” หมายความว่า บ ุคคลที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี ห้าปี และสองปี ตามสำดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน 
ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา 
และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทำงานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่สำนักงานออกให้เพ ื่อแสดงว่าได้มืการขึ้นทะเบียน 
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

“องค์กรของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส ่วนราชการที่ม ีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกำหนดให้จัดทำภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา
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(๒) หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกำหนดให้จัดทำภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ 

“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่น 
ท ี่จ ัดการศึกษาที่เท ียบเท ่าระดับอุดมศึกษา

“ ส ม าค ม ” ห ม ายค วาม ว ่า  ส ม าค ม ท ี่ได ้จด ท ะเบ ียน จ ัด ต ั้งข ึ้น ต าม ป ระม วล ก ฎ ห ม ายแพ ่ง  
และพ าณ ิชย ์ และให ้หมายความรวมถ ึงองค ์กรอ ื่นใดท ี่ม ีว ัตถ ุประสงค ์ในการจ ัดต ั้งและการดำเน ินงาน 
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จ ัดตั้งข ึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
“ผ ู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ ๒ ให ้ส ำน ักงาน จ ัดทำจรรยาบรรณ การเป ็น ท ี่ปร ึกษาเพ ื่อ เผยแพ ร ่ให ้ท ี่ปร ึกษาอ ิสระ 

และที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

หมวด ๑
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ม ี ๒ ประเภท ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ 
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล
ข้อ ๔ ท ี่ป ร ึก ษ าอ ิส ร ะ ต าม ข ้อ  ๓ (๑ ) ต ้อ งม ีค ุณ ส ม บ ัต ิแ ล ะ ไม ่ม ีล ัก ษ ณ ะต ้อ งห ้าม  

ดังต่อไปนี้
(๑) มีลัญชาติไทย
(๒) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี 

ห้าปี และสองปี ตามสำดับ จากสถาบ ันการศ ึกษาท ี่สำน ักงาน ก.พ. รับรอง และม ีประสบการณ ์ 
ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา

(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จ ัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ม ีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำในหน่วยงานใด

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกโดยดำพิพากษาลึงที่สุดให้จำคุก 
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๔) หรือ (๖)
ข้อ ๔ ท ี่ป ร ึกษ าน ิต ิบ ุคคลตามข ้อ  ๓ (๒) ต ้องม ีค ุณ สมบ ัต ิและไม ่ม ีล ักษณ ะต ้องห ้าม 

ดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
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(๒) มีวัตถุประสงคไนการเป็นที่ปรึกษา
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
(๔) มีจำนวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม,น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง 

และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๔) มีกรรมการและกรรมการผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้ม ีส ัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง
(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๒) (๔) หรือ (๖)
ความในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ม ิให ้ใช ้บ ังค ับก ับสถาบ ันการศึกษา มูลนิธิ หรือสมาคม 

และความในวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๔) มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ
ข้อ ๖ ในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต 

ในการประกอบกิจการ ให้ท ี่ปรึกษายื่นเอกสารดังกล่าวต่อสำนักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ที่ปรึกษาด้วย

ข้อ ๗ กรณีที่ปรึกษาที่ไม่ม ีค ุณสมบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ (๔) 
หรือ (๔) หากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไต้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา 
รายน ั้น สามารถประกอบอาช ีพ ห ร ือประกอบก ิจการในประเทศไทย และกรณ ีของท ี่ปร ึกษาท ี่ต ้องม ี 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไต้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกำหนดไว้แล้ว 
ให้สำนักงานขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ไต้

ข้อ ๘ การคำน วณ ป ระส บ การณ ์โครงการของท ี่ป ร ึกษ าอ ิส ระห ร ือท ี่ป ร ึกษ าน ิต ิบ ุคคล 
ให ้พ ิจารณ าจากส ัญ ญาจ ้างท ี่ปร ึกษา หนังส ือยืนยันผลงานการเป ็นท ี่ปรึกษา เอกสารระบ ุขอบเขตงาน 
จ ้างท ี่ปร ึกษาท ี่ออกโดยผ ู้ว ่าจ ้าง หรือหล ักฐานอื่นตามท ี่ศ ูนย์ข ้อม ูลกำหนด โดยให้น ับเฉพาะโครงการ 
ที่ไต้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มูลค่าขั้นตํ่าฃองโครงการ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 

ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 

(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 

(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม หมายถืง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒) 
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับ ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี
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(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ
(ค) ม ีบ ุคลากรท ี่ป ร ึกษ าไม ่น ้อยกว ่าห ้าคน  ซ ึ่งม ีป ระส บ การณ ์ใน การเป ็น ท ี่ป ร ึกษา

ไม,น้อยกว่าห้าปี
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ
(ค) ม ีบ ุคลากรท ี่ปร ึกษาไม,น ้อยก ว ่าส องคน ซ ึ่งม ีป ระส บ การณ ์ใน การเป ็น ท ี่ป ร ึกษ า 

ไม่น้อยกว่าสามปี
ท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลใดขาดค ุณสมบ ัต ิตามหลักเกณฑ ์ท ี่กำหนดไว่ใน (๒) (ก) อาจเป ็น  

ที่ปรึกษานิต ิบ ุคคลระดับสองไต้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น ้อยกว่าสามโครงการ และมีบ ุคลากร 
ที่ปรึกษาไม,น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม,น้อยกว่าห้าปี

(๓) ท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลระด ับสาม หมายถ ึง ท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลท ี่ขาดค ุณ สมบ ัต ิตาม (๑)
หรือ (๒)

ข้อ ๑๑ สำนักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
หรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้

(๑) ส าข าก ารเก ษ ต รแล ะก ารพ ัฒ น าช น บ ท  (A griculture an d  Rural D e v e lo p m e n t 
Sector: AG)

(๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building Sector: BU)
(๓) สาขาการศึกษา (E ducation  Sector: ED)
(๔) สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)
(๔) สาขาสิ่งแวดล้อม (E nv ironm en t Sector: EV)
(๖) สาขาการเงิน (F inance Sector: FI)
(๗) สาขาสาธารณสุข (H ealth  Sector: HE)
(๘) สาขาอุตสาหกรรม (Industry  Sector: IN)
(๙) สาขาประชากร (P o p u la tio n  Sector: PO)
(๑๐) สาขาเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื่อสาร (Inform ation a n d  C om m u n ica tio n  

T ech n o lo g y  Sector: ICT)
(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism  Sector: TO)
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนล่ง (T ransporta tion  Sector: TR)
(๑๓) สาขาการพัฒนาเมือง (U rban D e v e lo p m e n t Sector: UD)
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (W ater S u p p ly  a n d  S an ita tion  Sector: พ ร) 
(๑๔) สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ (Q uality  S tan d a rd  Sector: QS)
(๑๗) ส า ข า ก า ร บ ร ิห า ร แ ล ะ ก า ร พ ัฒ น า อ ง ค ์ก ร  (M an ag em en t a n d  Institu tional 

D e v e lo p m e n t Sector: MID)
(๑๘) สาขาการประซาสัมพันธ์ (Public R elations S ector: PR)
(๑๙) สาขาการวิจ ัยและการประเมินผล (R esearch an d  E valuation Sector: RE)
(๒๐) สาขาเบ ็ดเตล็ด (M iscellaneous S ector: MS)
การจำแนกลักษณะของแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามที่ศ ูนย์ข้อมูลกำหนดและเผยแพร่ไวิในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
ข้อ ๑๒ สำนักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง 

มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
ข้อ ๑๓ สำนักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป ็นที่ปรึกษานิต ิบ ุคคลในสาขาใดนั้น จะพ ิจารณ าจาก 

เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ว ัตถ ุประสงค์ของการจัดต ั้งท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลต้องม ีความสอดคล้องก ับสาขาท ี่จะไต ้ร ับ 

การขึ้นทะเบียน
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม,น้อยกว่าสามโครงการ
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม,น้อยกว่าหนึ่งคน

หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม

ข้อ ๑๔ ท ี่ป ร ึกษ าท ี่ป ระส งค ์จะข ึ้น ท ะเบ ียน เป ็น ท ี่ป ร ึก ษ าอ ิส ระห ร ือท ี่ป ร ึก ษ าน ิต ิบ ุคค ล  
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งน ี้ ว ิธ ีการและขั้นตอนในการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๑๔ สำน ักงานจะตรวจสอบความถ ูกต ้องครบล ้วนของข ้อม ูลท ี่ท ี่ปร ึกษาไต ้ดำเน ินการ 
ตามข ้อ ๑๔  ห ากเป ็น ไป ตามท ี่กำห น ดใน ห มวด ๑ ป ระเภ ท  ค ุณ ส ม บ ัต ิแ ล ะล ัก ษ ณ ะต ้อ งห ้าม  
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน สำนักงานจะขึ้นทะเบียนการเป ็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิต ิบ ุคคล 
แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในลี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลครบล้วนและถูกต้อง

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานกำหนด 
ข้อ ๑๖ ให ้สำน ักงานเร ียกเก ็บค ่าธรรมเน ียมการข ึ้นทะเบ ียนท ี่ปร ึกษาตามกฎกระทรวงน ี้ 

ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท 
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล จำนวน ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท
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อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เง ิน ค ่าธ ร ร ม เน ีย ม ท ี่ไ ด ้ร ับ ต าม ว ร ร ค ห น ึ่ง  ให ้ส ำน ัก งาน น ำไ ป ใช ้จ ่าย ไ ด ้เพ ื่อ ป ร ะ โ ย ช น ์ 

ใน การดำเน ิน งาน ของศ ูน ย ์ข ้อม ูลตามระเบ ียบท ี่ได ้ร ับความตกลงจากกระทรวงการคล ังตามกฎห มาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง

หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

ข้อ ๑๗ การป ระเม ิน ผลการป ฏ ิบ ัต ิงาน ของท ี่ป ร ึกษา ให ้เป ็นไปตามระเบ ียบท ี่ร ัฐมนตรี 
ป ร ะ ก าศ ก ำห น ด ต าม ม าต ร า ๗๓ วรรคสาม ม าต รา ๑ ๐ ๖  วรรคสี่ ห ร ือม าต รา ๑ ๐ ๘  ท ั้งน ี้ 
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล คณะกรรมการประเมินผล 
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา

หมวด ๔
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล

ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบ ุคคลที่ม ีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูลให้สำนักงาน 
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ห ากการดำเน ิน การตามวรรคห น ึ่ง ม ีผลท ำให ้ท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลขาดค ุณ สมบ ัต ิตามข ้อ  ๔ 
ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดำเนินการแกไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้สำนักงานทราบ 
ภายในเก ้าส ิบวัน น ับแต ่ว ันท ี่ม ีการเปลี่ยนแปลง หรือก ่อนวันท ี่จะม ีการลงนามในสัญญาจ้างท ี่ปร ึกษา 
กับหน่วยงานของรัฐ

หากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทำให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล 
ตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓ แล้วแต่กรณี ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดำเนินการแกไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ด ังกล ่าวให ้แล ้วเสร ็จ และแจ ้งให ้ส ำน ักงาน ท ราบ ภายใน เก ้าส ิบ ว ัน  น ับ แต ่ว ัน ท ี่ม ีการเป ล ี่ยน แป ลง 
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดำเนินการแกไขได้ สำนักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
ในกรณีเข่นนี้ให้นำความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิต ิบ ุคคลที่ม ีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ ิ่มเต ิมข้อมูลอื่นใด 
นอกเหนือจากข้อ ๑๘ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง

ท ี่ป ร ึกษ าอ ิสระห ร ือท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลท ี่ม ีความประสงค ์จะเพ ิ่ม เต ิมประสบการณ ์โครงการ 
ให้แจ้งให้สำนักงานทราบเป็นรายไตรมาส โดยดำเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล 
ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
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หมวด ๔
การเพ ิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน

ข้อ ๒๐ เม ื่อปรากฏกรณ ีใดกรณ ีหน ึ่งด ังต ่อไปน ี้ ส ำน ักงาน จะเพ ิกถอน การข ึ้น ท ะเบ ียน  
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้

(๑) ท ี่ปร ึกษาอ ิสระหรือท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลยื่น เอกสารอ ันเป ็นเท ็จเพ ื่อประกอบการพ ิจารณา 
ขึ้นทะเบียน กำหนดระดับหรือสาขา

(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นข้อเสนออันเป็นเท็จ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถ ูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗ 
ข้อ ๒๑ ภายใต ้บ ังค ับข ้อ ๑๘ วรรคสอง ในกรณ ีท ี่ปร ึกษาอ ิสระหรือท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคล 

ท ี่ขาดคุณสมบัต ิหรือม ีล ักษณะต้องห ้ามข ้อ ๔ ข้อ ๔ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณ ี สำน ักงานจะยกเล ิก 
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๒ ท ี่ปร ึกษาอ ิสระหรือท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลท ี่ถ ูกเพ ิกถอนการข ึ้นทะเบ ียนตามข ้อ ๒๐ 
(๑) (๒) หรือ (๓) จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ไต้เมื่อครบกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน

ท ี่ป ร ึก ษ าอ ิส ร ะ ห ร ือ ท ี่ป ร ึก ษ าน ิต ิบ ุค ค ล ท ี่ถ ูก ย ก เล ิก ก ารข ึ้น ท ะ เบ ียน ต าม ข ้อ  ๒๑ จะขอ 
ขึ้นทะเบียนใหม่ไต้ เมื่อมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว

ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิต ิบ ุคคลที่ไต ้จดทะเบ ียนเลิกก ิจการ สำน ักงานจะยกเล ิกการขึ้นทะเบ ียน
ที่ปรึกษา

ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
ให้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น

หมวด ๖ 
การอุทธรณ์

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่สำนักงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๔
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ ๑๗ 
(๓) ปรับลดระดับของท ี่ปร ึกษาอิสระหรือท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคล หรือสาขาที่ได ้ข ึ้นทะเบียนไว้ 

ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๔) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๑ 
ให ้ท ี่ป ร ึกษ าอ ิส ระห ร ือท ี่ป ร ึกษ าน ิต ิบ ุคคลม ีส ิท ธ ิอ ุท ธรณ ์ต ่อส ำน ักงาน  โด ยย ื่น ด ำอ ุท ธรณ ์ 

เป็นหนังสือต่อสำนักงานภายในลิบห้าวันนับแต่วันที่ไต้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงาน
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ข้อ ๒๖ เมื่อสำนักงานได้รับคำอุทธรณ์ตามข้อ ๒๔ ให้พิจารณาโดยไม่ซักข้า หากเห็นด้วย 
กับคำอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ถ้าสำนักงานไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง 
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให ้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่ 
ว ันท ี่ได ้ร ับรายงาน ถ ้าม ีเห ต ุจำเป ็น ไม ่อ าจพ ิจารณ าให ้แล ้ว เส ร ็จได ้ท ัน ภ ายใน กำห น ด เวล าด ังก ล ่าว  
ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
ออกไปไดไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

หมวด ๗
การให้บริการข้อมูล

ข้อ ๒๗ ให ้สำน ักงานแสดงข้อม ูลการข ึ้นทะเบ ียนท ี่ปร ึกษาไวในฐานข้อม ูลระบบเครือข ่าย 
ส ารส น เท ศ แล ะท ะเบ ียน ท ี่ป ร ึกษ า โดยเผยแพ ร ่แล ะให ้บ ร ิก ารข ้อ ม ูลด ังก ล ่าว เพ ื่อ เป ็น ก ารส ่ง เส ร ิม  
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกซน และประซาซนทั่วไป

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๘ ให ้ท ี่ปร ึกษาอ ิสระและท ี่ปร ึกษาน ิต ิบ ุคคลท ี่ได ้ข ึ้นทะเบ ียนก ่อนว ันท ี่กฎกระทรวง 
นี้ใช้,บังคับ คำเน ิน การย ื่น คำซอข ึ้น ทะเบ ียน ตามกฎกระทรวงน ี้ภายใน ห น ึ่งร ้อยย ี่ส ิบว ัน  น ับแต่ว ันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใข้บังคับ ในกรณีเข่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใข้บังคับยังคงมีสิทธิ 
ตามเง ื่อนไซและระยะเวลาตามท ี่กำหนดไวในหน ังส ือร ับรองจนกว่าสำน ักงานจะออกหน ังส ือร ับรอง 
การขึ้นทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม,ให้นำกำหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ ๑๔ มาใช้บังคับกับกรณีนี้

เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นคำซอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผล และให้ 
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดำเนินการซอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน 
กฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิศักดิ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐
หน้า ๓๐ 

ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัต ิการจัดซื้อจ ัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเช้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเป็นท่ีปรึกษาท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ วิธีการย่ืนขอข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอนรายซื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน 
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



ภาคผนวก ซ



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก
หน้า ๓๑

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

กฎกระทรวง
กำหนดอัตราค่าจ้างผูให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

พ.ศ. ๒๔๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
ก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างแ ล ะ ก ารบ ร ิห าร พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  พ .ศ. ๒๔๖๐ ร ัฐม น ต ร ีว ่าก ารก ระท รวงก ารค ล ัง  
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ค ่าจ ้างผ ูให ้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบค ุมงานก่อสร ้างให ้เป ็นไปตามอ ัตราในบ ัญช ีท ้าย 
กฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิศักดิ้ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



บัญชีอัตราค่าจ้างผูให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท)

อัตรา
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)

ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก
งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕

ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) (ริ̂ ๕.๒๕ ๗
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ (ริ̂ ๖
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง 
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)

๓ ๓.๕ ๕

ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)

๒.๕ ๓ (ริ̂

ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐)

©.(เ̂ ๒.๕ ๓

ควบคุมงาน 
ก่อสร้าง ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕

ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) (ริ̂ ๕.๒๕ ๗
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ (ริ̂ ๖
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง 
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)

๓ ๓.๕ ๕

ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)

๒.๕ ๓ (ริ̂

ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐)

©.(เ̂ ๒.๕ ๓

หมายเหตุ
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่

ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม 
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตขั้นสูง ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ความชำนาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน 
หรือมีผู้ใช้สอย'จำนวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดซูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม 
หรือธรรมชาติ เซ่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ 
อาคารที่มีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร 
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศนในพ้ืนท่ี 
อนุรักษ์ ภูมิทัศน่ในอาคารสวนหลังคาสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพรสวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง 
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน่ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม

ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมสถาปัตยกรรม ท่ีต้อง 
ใช้ความประณีต ความชำนาญ มีประโยซน่ใช้สอยท่ีซับซ้อน มีลักษณะการก่อสรางที่ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ 
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เซ่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม 
อาคารพักอาศัยรวมสนามกีฬาสถานกักกันหอพัก โรงเรียนศาลาประซาคมอาคารสำนักงานอาคารสูง



อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง  ๆ อาคารศูนย์การค้า 
สถานบริการและนนทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมซน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ 
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม

ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปตยกรรม มีลักษณะ 
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เซ่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร 
โซว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะซานเมือง งานภูมทัศน์ถนนหรือ 
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐
หน้า ๓๒ 

ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ บัญญัติให้การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให ้เป ็นไปตามท ี่กำหนดในกฎกระทรวง จ ึงจำเป ็นต ้องออก 
กฎกระทรวงนี้



ภาคผนวก ซ



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก
หน้า ๓๓

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

กฎกระทรวง
กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม,ได้

พ.ศ. ๒๔๖๐

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๔  (๔) แห่งพระราชบัญญัติ 
การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภาคร ัฐ  พ.ศ. ๒๔๖๐ ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังออก 
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ผ ู้ซ ึ่งได ้ย ื่น ข ้อ เส น อเพ ื่อท ำการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างก ับ ห น ่วยงาน ของร ัฐไม ่ม ีส ิท ธ ิอ ุท ธรณ ์เก ี่ยวก ับ  
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ค ุณ สมบ ัต ิของผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อรายอ ื่น ท ี่เช ้าร ่วมการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพ ัสด ุใน คร ั้งน ั้น  โดยวิธ ี 
ประกาศเชิญซวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ในกรณ ีท ี่หน ่วยงานของร ัฐเป ิดโอกาสให ้ม ีการร ับฟ ้งความค ิดเห ็นร ่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทำการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า 
ผ ู้ประกอบการซึ่งเป ็นผู้ย ื่นข ้อเสนอในการจัดซ ื้อจัดจ ้างในครั้งน ั้นม ิได ้ว ิจารณ ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะของพ ัสด ุ ผ ู้ประกอบการซึ่งเป ็นผู้ย ื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิดักดิ้ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๖ ก ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐
หน้า ๓๔ 

ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ยื่นช้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง 
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อมิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปิญหาอุปสรรคทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า อันอาจจะก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ สมควรกำหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ 
อุทธรณ์ไม่ได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



ภาคผนวก ณ



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
หน้า ๑

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๔๖๐

โดยที่เป ็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนด 
ห ล ัก เก ณ ฑ ์ ว ิธ ีก าร  แ ล ะ แ น ว ท างป ฏ ิบ ัต ิเก ี่ย ว ก ับ ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างแ ล ะ ก าร บ ร ิห าร พ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๔ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ วรรคสาม มาตรา ๔๖ วรรคสี่ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 
วรรคสอง มาตรา ๔๙ วรรคสอง มาตรา ๖ ๐  วรรคสอง มาตรา ๖ ๑  วรรคสอง มาตรา ๖๒ 
วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๖๔ 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 ๘๔ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ วรรคสอง 
ม าต รา ๙ ๑  ม าต รา ๙๒ ม าต รา ๙ ๙  ม าต รา ๑ ๐ ๐  วรรคสอง ม าต รา ๑ ๐ ๑  วรรคสอง 
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ วรรคส่ี 
มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑ ๐ ๙  วรรคสี่ มาตรา ๑๑ ๐  วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ 
แห ่งพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิก ารจ ัด ซ ื้อจ ัด จ ้างแล ะก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าคร ัฐ  พ .ศ. ๒๔๖๐ ร ัฐมน ตร ีว ่าการ 
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป ็นผู้ร ักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป

ส่วนที่ ๑ 
นิยาม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นและมีฐานะ 

เป็นนิติบุคคล
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(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว ่าราชการจังหวัด
(๓) ราชการส ่วนท ้องถ ิ่น  หมายถ ึง น ายกองค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  น ายกเท ศมน ตร ี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเม ืองพ ัทยา หรือผู้ดำรงตำแหน่ง 
ที่เร ียกซื่ออย่างอื่นที่ม ืฐานะเทียบเท่า

(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว ่าการ ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง 
ที่เร ียกซื่ออย่างอื่นที่ม ืฐานะเทียบเท่า

(๔) องค์การมหาซน หมายถึง ผู้อำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่ม ืฐานะ
เทียบเท่า

(๖) องค์กรอิสระ หมายถ ึง เลขาธ ิการคณ ะกรรมการการเล ือกต ั้ง เลขาธ ิการสำน ักงาน 
ผ ู้ตรวจการแผ ่นด ิน  เลขาธ ิการคณ ะกรรมการป ้องก ัน และป ราบ ป รามการท ุจร ิตแห ่งชาต ิ ผ ู้ว ่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยซนแห่งชาติ

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสำนักงานศาลยุต ิธรรม เลขาธิการสำนักงาน 

ศาลปกครอง เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี 

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒ ิสภา เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถ ึง เลขาธ ิการ หร ือผ ู้ดำรงตำแหน ่งท ี่เร ียกซ ื่ออย ่างอ ื่น  
ที่ม ืฐานะเทียบเท่า

(๑๒) หน ่วยงานอ ื่นตามท ี่กำหนดในกฎกระทรวง หมายถ ึง ผ ู้บร ิหารส ูงส ุดของหน ่วยงาน 
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น

“ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่” ห มายความว ่า ผ ู้ดำรงตำแหน ่งห ัวหน ้าสายงานซ ึ่งปฏ ิบ ัต ิงานเก ี่ยวก ับ 
การจัดซ ื้อจ ัดจ ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
นั้นกำหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

“ ผ ู้ม ืผลประโยชน ์ร ่วมก ัน” ห ม ายความ ว ่า บ ุคคลธรรมดาห ร ือน ิต ิบ ุคคลท ี่เข ้าเส น อราคา 
หร ือเข ้าย ื่นข ้อ เสนอในการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างต ่อหน ่วยงานของร ัฐใด เป็นผู้ม ืส ่วนได้เสียไม,ว ่าโดยทางตรง 
ห ร ือท างอ ้อมใน ก ิจการของบ ุคคลธรรมดาห ร ือน ิต ิบ ุคคลอ ื่น ท ี่เข ้าเส น อราคาห ร ือ เข ้าย ื่น ข ้อ เส น อต ่อ  
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมืความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ม ืความสัมพ ันธ์ก ันในเซ ิงบริหาร โดยผ ู้จ ัดการ ห ุ้นส ่วนผ ู้จ ัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ 
ผ ู้บร ิหาร ห ร ือผ ู้ม ือำน าจใน การดำเน ิน งาน ใน ก ิจการของบ ุคคลธรรมดาห ร ือของน ิต ิบ ุคคลรายห น ึ่ง 
มือำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง 
หรือหลายราย ที่เข ้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเซิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จำก ัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ในบริษ ัทจำกัดหรือบริษ ัทมหาซนจำกัด 
เป ็นห ุ้นส ่วนในห ้างห ุ้นส ่วนสาม ัญ หรือห ้างห ุ้นส ่วนจำก ัด ห ร ือ เป ็น ผ ู้ถ ือห ุ้น รายให ญ ่ใน บ ร ิษ ัท จำก ัด  
หรือบริษัทมหาซนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
นั้นในคราวเดียวกัน

ค ำว ่า “ ผ ู้ถ ือ ห ุ้น รายให ญ ่” ให ้ห ม ายค วาม ว ่า ผ ู้ถ ือห ุ้น ซ ึ่งถ ือห ุ้น เก ิน กว ่าร ้อยละย ี่ส ิบ ห ้า 
ในก ิจการน ั้นหร ือในอ ัตราอ ื่นตามท ี่ผ ู้ร ักษาการตามระเบ ียบเห ็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับก ิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด

(๓) ม ีความสัมพ ันธ์ก ันในลักษณะไขว้ก ันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผ ู้จ ัดการ หุ้นส่วน 
ผ ู้จ ัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ ผู้บริหาร หร ือผ ู้ม ีอำนาจในการคำเน ินงานในกิจการของบ ุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษ ัทจำกัดหรือบริษ ัทมหาซนจำกัดอ ีกรายหนึ่งหรือหลายราย ท ี่เข ้าเสนอราคาหรือ เข ้าย ื่นข ้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การคำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข ้าถ ือห ุ้นด ังกล ่าวข ้างต ้นของคู่สมรสหรือบ ุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถ ือว่าเป ็นการคำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบ ุคคลใดใช้ซ ื่อบ ุคคลอื่นเป ็นผู้จ ัดการ หุ้นส่วนผู้จ ัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ ผู้บริหาร 
ผ ู้เป ็นห ุ้นส ่วน ห ร ือผ ู้ถ ือห ุ้น โดยท ี่ตน เองเป ็น ผ ูใข ้อำน าจใน การบ ร ิห ารท ี่แท ้จร ิง  หร ือเป ็นห ุ้นส ่วน 
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาซนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาซนจำกัดที่เกี่ยวข้องไต้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น 
ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ก ระท ำการอย ่างใด   ๆ อ ัน เป ็น การข ัดขวาง หร ือเป ็นอ ุปสรรค หร ือไม ่เป ิดโอกาสให ้ม ีการแข ่งข ัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน 
หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
หรือใช้กำล ังประทุษร้าย หรือข่มฃ ู่ว ่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป ็นเท ็จ หรือส่อว่า 
กระทำการท ุจร ิตอ ื่นใดในการเสนอราคา ท ั้งน ี้ โดยมีว ัตถุประสงค์ท ี่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอด ้วยก ัน ห ร ือ เพ ื่อให ้ป ระโยช น ์แก ่ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อรายห น ึ่งรายใด เป ็น ผ ู้ม ีส ิท ธ ิท ำส ัญ ญ า 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น หร ือเพ ื่อหลีกเล ี่ยงการแข ่งข ันอย่างเป ็นธรรม หรือเพ ื่อให ้เก ิดความไต้เปรียบ 
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

“ ผู้ม ีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
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โดยว ิธ ีค ัด เล ือกตามข ้อ  ๗๔ คณ ะกรรมการดำเน ิน งาน จ ้างท ี่ปร ึกษาโดยว ิธ ีประกาศเช ิญ ซวน ท ั่วไป 
ตามข้อ ๑๑๔  คณ ะกรรมการดำเน ินงานจ้างท ี่ปร ึกษาโดยว ิธ ีค ัด เล ือกตามข ้อ ๑๒๐ คณะกรรมการ 
ด ำเน ิน งาน จ ้างอ อ ก แ บ บ ห ร ือ ค ว บ ค ุม งาน ก ่อ ส ร ้างโด ย ว ิธ ีป ระ ก าศ เช ิญ ซ ว น ท ั่ว ไ ป ต าม ข ้อ  ๑๔ ๖ 
คณ ะกรรมการดำเน ินงานจ ้างออกแบบห ร ือควบค ุมงานก ่อสร ้างโดยว ิธ ีค ัด เล ือกตามข ้อ  ๑๔๙ และ 
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ ๑๔๔

“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e  - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผ ู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ (E lectronic 
G o v ern m en t P ro c u re m e n t : e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า
ภาพสินค้า พร้อมดำบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการ 
หรืองานจ้างตามประเภทที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ส่วนที่ ๒
การมีส่วนไค้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวิน ิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ์มีส่วนไค้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม, ให ้พ ิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ส่วนที่ ๓
ผู้ม ีอำนาจและการมอบอำนาจ

ข้อ ๖ ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เว ้น แ ต ่ก ระ ท รว งก ล าโห ม ห ร ือ ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ อ ื่น ท ี่ผ ู้ร ัก ษ าก ารต าม ระ เบ ียบ ป ระก าศ ก ำห น ด ให ้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกำหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตำแหน่งใด มีอำนาจดำเนินการ 
ตามระเบ ียบน ี้ก ็ให ้กระทำได ้ และเม ื่อไค ้กำหนดเป ็นประการใดแล้ว ให ้แจ ้งผ ู้ร ักษาการตามระเบ ียบ  
และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ข้อ ๗ ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ 
อำนาจเป็นหนังลือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ไค้ซ ึ่งส ังกัดหน่วยงานของรัฐเด ียวกัน โดยให้คำนึงถึงระดับ 
ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ไค้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

เมื่อมีการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ผู้ร ับมอบอำนาจมีหน้าที่ต ้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบ 
อำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ไค้ เว้นแต่
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หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว ่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบด้วย
(ข) กรณีมอบอำนาจให้แก,บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทำได้ต่อเมื่อไต้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นด้นแล้ว
(๒) การมอบอำน าจและการมอบอำน าจต ่อตามระเบ ียบห ร ือคำส ั่งของกระทรวงกลาโห ม 

หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อ ๖
ใน กรณ ีท ี่ม ีกฎ ห ม ายกำห น ดเร ื่องการม อ บ อำน าจและการม อบ อ ำน าจต ่อไว ้เป ็น การเฉ พ าะ 

ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
เพ ื่อความคล่องต ัวในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง ให ้ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการสั่งการ 

และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก,ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปเป็นลำดับ

ข้อ ๘ ใน กรณ ีท ี่ม ีความจำเป ็น เพ ื่อป ระโยชน ์ของภาคร ัฐโดยรวม หน ่วยงานของรัฐใด 
จะมอบอำนาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทำได้ โดยให้ผู้มอบอำนาจ 
ล่งลำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้ลำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ส่วนที่ ๔
การดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๙ ก าร ด ำ เน ิน ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า ง แ ล ะ ก าร บ ร ิห าร พ ัส ด ุต าม ร ะ เบ ีย บ น ี้ด ้ว ย ว ิธ ีก าร  
ทางอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ให ้หน ่วยงานของร ัฐดำเน ินการในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญ ช ีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P ro c u re m e n t: e  - GP) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐใช ้เอกส ารท ี่จ ัดพ ิมพ ์จากระบบ จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 
เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทำแนวทางปฏิบ ัต ิในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการดำเนินการ

ส่วนที่ ๕
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นซอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากห น ่วยงาน ท ี่เก ี่ยวข ้องห ร ือผ ู้ม ีอำน าจใน การพ ิจารณ างบประมาณ แล ้ว ให ้เจ ้าหน ้าท ี่หร ือผ ู้ท ี่ได ้ร ับ 
ม อบ ห มายใน การป ฏ ิบ ัต ิงาน น ั้น จ ัดท ำแผน การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างป ระจำป ีเส น อห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐ  
เพื่อขอความเห็นชอบ
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ซื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซ ื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้ว 

ให ้ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่ป ระกาศเผยแพ ร ่แผน ด ังกล ่าวใน ระบ บ เคร ือข ่ายส ารส น เท ศของกรมบ ัญ ช ีกลาง 
แ ล ะข อ งห น ่ว ยงาน ข อ งร ัฐ ต าม ว ิธ ีก ารท ี่ก รม บ ัญ ช ีก ล างก ำห น ด  แ ล ะให ้ป ิด ป ระ ก าศ โด ย เป ิด เผ ย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้

ข้อ ๑๒ ห ล ังจากท ี่ได ้ป ระกาศเผยแพ ร ่แผน การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างป ระจำป ีตาม ข ้อ  ๑ ๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ 
หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ 
ทางการเงินแล้ว

ข้อ ๑๓ ใ น ก ร ณ ีท ี่ม ีค ว า ม จ ำ เป ็น ต ้อ ง เป ล ี่ย น แ ป ล ง แ ผ น ก า ร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า ง ป ร ะ จ ำ ป ี 
ใ ห ้เจ ้า ห น ้า ท ี่ห ร ือ ผ ู้ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ ห ม า ย ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น น ั้น จ ัด ท ำ ร า ย ง า น พ ร ้อ ม ร ะ บ ุเห ต ุผ ล  
ที่ฃอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ ื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป

ส่วนที่ ๖
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อ ๑๔ เพ ื่อเป ็นการเป ิดโอกาสให ้ม ีการแข ่งข ้นกันอย่างเป ็นธรรม ให้ผู้ม ีหน้าที่ตรวจสอบ 
ค ุณ สมบ ัต ิดำเน ินการตรวจสอบค ุณ สมบ ัต ิของผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอแต ่ละรายว ่าเป ็นผ ู้ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ัน  
หรือไม่ หากปรากฏว่าม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอเป ็นผ ู้ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ัน  ให ้ผ ู้ม ีหน ้าท ี่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ 
ดัดรายซื่อผู้ย ื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย ื่นข้อเสนอในครั้งนั้น

ข้อ ๑๔ ในการตรวจสอบค ุณสมบ ัต ิของผ ู้ย ื่นข ้อเสนอแต่ละรายตามข ้อ ๑๔ ให ้เจ ้าหน ้าท ี่ 
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนั้ 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ม ีอำนาจควบคุม (ล้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
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(ข) บร ิษ ัทจำก ัดหรือบริษ ัทมหาซนจำก ัด ให ้ย ื่นสำเนาหน ังส ือร ับรองการจดทะเบ ียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายซื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณ ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอเป ็นบ ุคคลธรรมดาหร ือคณ ะบ ุคคลท ี่ม ิใช ่น ิต ิบ ุคคล ให ้ย ื่นสำเนา 
บัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผ ู้ย ื่นข้อเสนอเป ็นผู้ย ื่นข ้อเสนอร่วมกันในฐานะเป ็นผู้ร ่วมค้า ให ้ย ื่นสำเนาส ัญญา 
ของการเข ้าร ่วม ค ้า สำเนาบ ัตรประจำต ัวประซาซนของผ ู้ร ่วมค ้า และในกรณ ีท ี่ผ ู้เข ้าร ่วมค ้าฝ ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิไค้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล 
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียน 
ภาษีม ูลค่าเพ ิ่ม

การย ื่น เอกสารแสดงคุณสมบัต ิตามวรรคหน ึ่ง ให ้ย ื่นมาพร ้อมก ับการย ื่นข ้อเสนอตามวิธ ีการ 
ที่กำหนดในระเบียบนี้

ส่วนที่ ๗
การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา

ข้อ ๑๖ เม ื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี 
การบ ันท ึกรายงานผลการพ ิจารณ า รายละเอ ียดว ิธ ีการและข ั้นตอนการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างพร ้อมท ั้งเอกสาร 
หลักฐานประกอบ ตามรายการตังต่อไปนี้

(๑) รายงาน ขอซ ื้อห ร ือขอจ ้างตาม ความ ใน ห ม วด ๒ ส่วนที่ ๒ หมวด ๓ ส่วนที่ ๒ 
และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับพิงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญซวน หรือหนังสือเชิญซวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(๔) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเสือกข้อเสนอ
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเสือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้!ค ้ร ับการคัดเสือก
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแกไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป ็นไปตามวิธ ีการจัดซื้อจ ัดจ้างน ั้น 

ทั้งน ี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไต้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐ 
สามารถใช ้เอกสารท ี่จ ัดทำในระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาครัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์เป ็นเอกสารประกอบบ ันท ึก 
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งไค้
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หมวด ๒ 
การซื้อหรือจ้าง

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๑๗ การดำเน ินการในห มวดน ี้ไม ่ใช ้บ ังค ับก ับงานจ ้างท ี่ปร ึกษาและงานจ ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อ ๑๘ ในกรณ ีท ี่ม ีการซ ื้อหรือจ ้างเพ ื่อจ ัดทำพ ัสด ุเอง ให ้ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต ั้ง 
ผ ู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบ ัต ิงานโดยมีค ุณสมบัต ิ 
และหน้าท ี่เซ ่นเด ียวก ับคณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุ เว ้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้ม ีผ ู้ร ับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอยู่แล้ว

ข้อ ๑๙ ห น ่วยงาน ของร ัฐแห ่งใดป ระสงค ์จะซ ื้อห ร ือจ ้างให ้ก ับ ห น ่วยงาน ของร ัฐแห ่งอ ื่น  
ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และรายละเอียดการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
ประเภทหรือชน ิดของพ ัสด ุท ี่ต ้องการซ ื้อหรือจ ้าง ว ิธ ีการซ ื้อหรือจ ้าง และการทำส ัญญาหรือข ้อตกลง 
เป ็นหน ังส ือเสนอต ่อคณ ะกรรมการนโยบายเพ ื่อขอความเห ็นชอบ และเม ื่อไต ้ร ับความเห ็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดต่อไป

ใน กรณ ีท ี่เห ็น ส ม ควร ค ณ ะก รร ม ก าร น โย บ าย อ าจ ป ระ ก าศ ก ำห น ด ห ล ัก เก ณ ฑ ์ ว ิธ ีการ  
และรายละเอียดการดำเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ 
หรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทำมิได้

กรณ ีใดจะเป ็นการแบ ่งซ ื้อหรือแบ ่งจ ้างให ้พ ิจารณาถ ึงว ัตถ ุประสงค์ในการซ ื้อหรือจ ้างครั้งน ั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำกัญ

ส่วนที่ ๒
กระบวนการซื้อหรือจ้าง

การจ ัดทำร ่างขอบเขตของงานหรือรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะของพ ัสด ุหร ือแบบร ูปรายการ  
งานก่อสร้าง

ข้อ ๒๑ ใน ก ารซ ื้อ ห ร ือ จ ้างท ี่ม ิใช ่ก ารจ ้างก ่อ ส ร ้าง  ให ้ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐแต ่งต ั้ง  
คณ ะกรรมการข ึ้นมาคณ ะหน ึ่ง หร ือจะให ้เจ ้าหน ้าท ี่หร ือบ ุคคลใดบ ุคคลหน ึ่งร ับผ ิดชอบในการจัดทำ 
ร ่างขอบ เขตข อ งงาน ห ร ือ รายล ะเอ ียด ค ุณ ล ักษ ณ ะเฉ พ าะขอ งพ ัส ด ุท ี่จะซ ื้อ ห ร ือ จ ้าง รวมท ั้งกำหนด 
หลักเกณฑ์การพิจารณากัดเสือกข้อเสนอด้วย
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เพ ื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท ี่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น 
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 
ให ้ก ำห น ด รายล ะ เอ ียด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะข อ งพ ัส ด ุท ี่จ ะซ ื้อ ห ร ือ จ ้าง  ห ร ือ รายก ารใน การก ่อ ส ร ้าง 
ตามมาตรฐานผล ิตภ ัณ ฑ ์อ ุตสาห กรรม ห ร ือ เพ ื่อความส ะดวกจะระบ ุเฉ พ าะห มายเลขมาตรฐาน ก ็ได ้ 
หรือในกรณีพ ัสดุท ี่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่ม ีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่ม ีผ ูได้ร ับ 
การจดทะเบ ียนผลิตภ ัณฑ ์ไว้ก ับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให ้กำหนดรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะ 
ของพ ัสด ุท ี่จะซ ื้อห ร ือจ ้างห ร ือรายการในการก ่อสร ้างให ้สอดคล ้องก ับรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มีอผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มีอผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ใน ก าร จ ้างก ่อ ส ร ้าง  ให ้ห ัว ห น ้าห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ แ ต ่งต ั้งค ณ ะก รรม ก ารข ึ้น ม าค ณ ะห น ึ่ง  
หรือจะให ้เจ ้าหน ้าท ี่หรือบ ุคคลใดบ ุคคลหนึ่งจ ัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หร ือจะดำเน ินการจ ้าง 
ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

องค ์ประกอบ ระยะ เวล าก ารพ ิจารณ า และการประช ุมของคณ ะกรรมการตามวรรคหน ึ่ง 
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

ข้อ ๒๒ ในการซ ื้อหร ือจ ้างแต ่ละว ิธ ี นอกจากการซ ื้อท ี่ด ินหร ือส ิ่งปล ูกสร ้างตามข ้อ ๒๓ 
และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให ้เจ ้าหน ้าท ี่จ ัดทำรายงานขอซ ื้อห ร ือขอจ ้างเสนอห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต ้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ข อ บ เข ต ข อ งงาน ห ร ือ รายล ะ เอ ียด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ เฉ พ าะข อ งพ ัส ด ุห ร ือ แ บ บ ร ูป รายก าร  

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ล้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๔) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข ้อเสนออื่น   ๆ เซ่น การขออน ุม ัต ิแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการต ่าง  ๆ ท ี่จำเป ็นในการซ ื้อ  

หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญซวน และหนังลือเชิญซวน
ก าร ซ ื้อ ห ร ือ จ ้างก ร ณ ีจ ำเป ็น เร ่งด ่ว น อ ัน เน ื่อ งม าจ าก เก ิด เห ต ุก ารณ ์ท ี่ไ ม ่อ าจ ค าด ห ม าย ไ ด ้ 

ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พ ัสดุน ั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หร ือกรณ ีการซ ื้อหร ือจ ้างท ี่ม ีวงเง ิน เล ็กน ้อยตามท ี่กำหนดในกฎกระทรวงท ี่ออก 
ตามความในมาตรา ๙๖  วรรคสอง ซ ึ่งไม ่อาจทำรายงานตามปกต ิได ้ เจ ้าหน ้าท ี่หร ือผ ู้ท ี่ร ับผ ิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห ็นว่าจำเป็นก็ได้
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต ้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย 
(๔) วงเง ิน ท ี่จะซ ื้อ  โดยให ้ระบ ุวงเง ิน งบ ป ระม าณ  ล ้าไม ่ม ีวงเง ิน ด ังกล ่าวให ้ระบ ุวงเง ิน  

ที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น  ๆ เซ่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม ื่อห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐให ้ความเห ็น ชอบ ตามรายงาน ท ี่เส น อตามข ้อ  ๒๒ 

หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปไต้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๒๔ ใน ก าร ด ำเน ิน ก ารซ ื้อ ห ร ือ จ ้างแ ต ่ล ะ ค ร ั้ง  ให ้ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ขอ งร ัฐแต ่งต ั้ง  

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพ ื่อปฏิบ ัต ิการตามระเบ ียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีดัดเลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให ้คณะกรรมการซ ื้อหรือจ้างแต ่ละคณะ รายงานผลการพ ิจารณาต่อห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ ้าม ีเหตุท ี่ทำให้การรายงานล่าข้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 
ขยายเวลาให ้ตามความจำเป ็น

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๔ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
๑ คน และกรรมการอย่างน ้อย ๒ คน ซ ึ่งแต ่งต ั้งจากข ้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
พน ักงานมหาวิทยาล ัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐท ี่เร ืยกซื่ออย่างอื่น โดยให้ 
คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ไต้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ไต้ 
แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
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ในการซ ื้อหร ือจ ้างคร ั้งเด ียวก ัน  ห ้ามแต ่งต ั้งผ ู้ท ี่เป ็นกรรมการพ ิจารณ าผลการประกวดราคา 
อ ิเล ็กท รอน ิกส ์ ก รรม ก าร พ ิจ าร ณ าผ ล ก าร ส อ บ ร าค า ห ร ือ ก รรม ก ารซ ื้อ ห ร ือ จ ้างโด ยว ิธ ีค ัด เล ือ ก  
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการซ ื้อหรือจ้างท ุกคณะ ควรแต ่งต ั้งผ ู้ชำนาญการหรือผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิเก ี่ยวก ับงานซื้อ 
หรือจ้างนั้น  ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ข้อ ๒๗ การประช ุมของคณ ะกรรมการแต ่ละคณ ะ ต ้องม ีกรรมการมาประช ุมไม ่น ้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเลืยงหนึ่งในการลงมติ 
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด ้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม,สามารถปฏิบ ัติหน้าที่ 
ไดีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน

มติของคณะกรรมการให้ลือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง 
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม,เป ็นผ ู้ม ีล ่วนได ้เส ียก ับผู้ย ื่นข ้อเสนอหรือค ู่ส ัญญา 

ในการซ ื้อหรือจ้างครั้งน ั้น ท ั้งน ี้ การม ีส ่วนได ้เส ียในเร ื่องซ ึ่งท ี่ประช ุมพ ิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้ม ีล่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่ส ัญญาในการซื้อ 
หรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

วิธีการซ้ือหรือจ้าง
ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(๒) วิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๓) วิธีสอบราคา
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ 

เฉพาะของพัสดุที่ไม,ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไวิในระบบข้อมูลสินค้า 
(e - ca ta log ) โดยให้ดำเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E lectronic M arket : e  - m arket) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งสามารถกระทำได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่โม่เกิน ๕ ,0 0 0 ,0 0 0  บาท

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕ ,0 0 0 ,0 0 0  บาท

ข้อ ๓๑ วิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง 
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๔ ๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม,ได ้กำหนดรายละเอ ียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุไวิในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(E lectronic Bidding : e  - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๓๒ ว ิธ ีสอบราคา คือ การซ ื้อหร ือจ ้างคร ั้งหน ึ่ง ซ ึ่งม ีวงเง ิน เก ิน ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
แต่ไม,เกิน ๕ ,0 0 0 ,0 0 0  บาท ให ้กระทำได ํในกรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐน ั้นต ั้งอยู่ในพ ื้นท ี่ท ี่ม ีข ้อจำก ัด 
ในการใช ้ส ัญญาณอินเตอร์เน ็ต ทำให ้ไม ่สามารถดำเน ินการผ ่านระบบตลาดอิเล ็กทรอน ิกส ์หรือระบบ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไค้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม,อาจดำเนินการซื้อหรือจ้าง 
ด ้ว ยว ิธ ีต ล าด อ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ห ร ือ ว ิธ ีป ระก ว ด ราค าอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ไ ว ิใน รายงาน ข อ ซ ื้อ ห ร ือ ข อ จ ้าง  
ตามข้อ ๒๒ ด้วย

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป ็นจะกำหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ 
หรือข้อ ๓๒ แตกต่างไปจากที่กำหนดไวิในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ 
และเมื่อไค้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญซวน 

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
การจ ัดทำเอกสารซ ื้อหรือจ ้างและประกาศเช ิญ ซวนตามวรรคหน ึ่ง ล ้าจำเป ็นต ้องม ีข ้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไวิในแบบ 
และไม,ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำไต้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีบีญหา 
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ล่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญซวนดังกล่าวไปให้สำนักงาน 
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเช ิญซวนตามวรรคหนึ่ง 
ให ้ก ำห น ด เป ็น ว ัน ล ัด จ าก ว ัน ส ุด ท ้าย ข อ งระ ย ะ เว ล าก าร เผ ย แ พ ร ่ป ระ ก าศ แ ล ะ เอ ก ส าร ซ ื้อ ห ร ือ จ ้าง  
โดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการเท่าน ั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบวัดซื้อวัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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ข้อ ๓๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ 
แล ้วให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ ื้อหรือจ ้างด ้วยว ิธ ีตลาดอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดล ่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธ ีตลาดอิเล ็กทรอนิกส ์ 
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซ ึ่งได้น่ารายละเอียด 
ของพ ัสด ุลงในระบบข้อม ูลส ินค ้าตรงตามประกาศและเอกสารซ ื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีตลาดอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
ของหน่วยงานของรัฐ และจัดล่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ประกอบการรายใดม ีค ุณ สมบ ัต ิตรงตามประกาศและเอกสารซ ื้อหร ือจ ้างด ังกล ่าว 
แล ะย ังไม ่ได ้ลงท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัดซ ื้อ จ ัดจ ้างภ าคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ ห ากป ระส งค ์จะเข ้าร ่วม  
เสนอราคาในครั้งน ั้น จะต ้องลงทะเบ ียนในระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์และจะต ้อง 
น่ารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา

ข้อ ๓๗ เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๑) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๒) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๔ นาที พร้อมทั้งให้ทำการทดสอบระบบ 
เป็นเวลา ๑๔ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้

กำหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา 
เว ้นแต่เป ็นกรณีท ี่กรมบัญชีกลางแจ้งเล ื่อนกำหนดวัน เวลาการเสนอราคา เน ื่องจากมีป ิญหาข้อขัดข้อง 
เก ี่ยวก ับ ก าร เส น อ ราค าผ ่าน ระบ บ จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างภ าค ร ัฐด ้วยอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ และเม ื่อ ได ้ดำเน ิน การ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย

ข้อ ๓๘ เม ื่อส ิ้นส ุดการเสนอราคาตามข ้อ ๓๗ แล้ว ห ากปรากฏว ่าม ีผ ู้เสนอราคาต ํ่าส ุด  
เท ่าก ันห ลายราย ให ้เจ ้าหน ้าท ี่พ ิจารณ าราคาต ํ่าส ุดของผ ู้ท ี่เสนอราคาเข ้าส ู่ระบบตลาดอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
ในสำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น

ใน กรณ ีท ี่ม ีผ ู้เข ้าเสน อราคาเพ ียงรายเด ียว หากเห ็นว ่าราคาท ี่เสนอม ีความเหมาะสมและเป ็น 
ป ระโยชน ์ต ่อห น ่วยงาน ของร ัฐ  ให ้เจ ้าห น ้าท ี่เส น อห ัวห น ้าห น ่วยงาน ข องร ัฐผ ่าน ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่ 
เพ ื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้

ล ้า'ไม ่ม ีผ ู้เ'ข ้าเสนอราคา ให ้เจ ้าห น ้าท ี่เสน อห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐผ ่าน ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่ 
เพ ื่อพ ิจารณายกเล ิกการซื้อหรือจ้างในครั้งน ั้นและดำเน ินการซื้อหรือจ้างโดยวิธ ีตลาดอิเล ็กทรอนิกส์ใหม่ 
หรือจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีดัดเลือกตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธ ีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล ้วแต ่กรณ ีก ็ได ้ เว ้นแต ่หน ่วยงานของร ัฐจะดำเน ินการซ ื้อ  
หร ือจ ้างโดยว ิธ ีด ัดเล ือกหร ือว ิธ ีเฉพาะเจาะจงด ้วยเหต ุอ ื่น  ให ้เร ิ่มกระบวนการซ ื้อหรือจ้างใหม่โดยการ 
จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
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ข้อ ๓๙ ในกรณ ีท ี่ปรากฏว ่าราคาของผ ู้เสนอราคารายต ํ่าส ุดท ี่ซนะการเสนอราคาย ังส ูงกว ่า 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ดำเน ินการ ดังนี้

(๑) ต ่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล ็กทรอนิกส์ให ้ต ํ่าส ุดเท ่าท ี่ 
จะท่าได้ หากผ ู้เสนอราคารายน ั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ ่านทางระบบตลาดอิเล ็กทรอน ิกส ์ 
แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม ่ส ูงกว่าวงเงินท ี่จะซ ื้อหรือจ ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม,เก ินร้อยละสิบของวงเงิน 
ท ี่จะซ ื้อหรือจ้าง หรือต ่อรองแล้วไม ่ยอมลดราคาอีก แต่ส ่วนที่ส ูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เก ิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ ้าเห ็นว ่าราคาดังกล่าวเป ็นราคาที่เหมาะสมก็ให ้เสนอซื้อหรือจ ้าง 
จากผู้เสนอราคารายนั้น

(๒) ล ้าดำเน ินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให ้แจ ้งผ ู้เสนอราคาท ี่เสนอราคาถ ูกต ้องตรงตาม 
เง ื่อ น ไขท ี่กำห น ดไว ่ใน เอกส ารซ ื้อห ร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีตลาดอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ท ุกรายผ ่าน ท างระบ บ ตลาด 
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม,ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคา 
รายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เด ิม หากปรากฏว่าผ ู้เสนอราคาตํ่าส ุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา 
ไม ่ส ูงกว ่าวงเง ินท ี่จะซ ื้อหร ือจ ้าง หร ือส ูงกว ่าแต ่ส ่วนท ี่ส ูงกว ่าน ั้นไม ่เก ินร ้อยละส ิบของวงเง ินท ี่จะซ ื้อ 
หรือจ้าง ล ้าเห ็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(๓) ล ้าดำเน ิน การตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให ้เสนอห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐผ ่านห ัวหน ้า 
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดำเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้น่าความ 
ในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว ให้เจ ้าหน้าที่ 
จ ัดพ ิมพ ิใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายน ั้นจากระบบตลาดอิเล ็กทรอน ิกส ์ 
จำนวน ๑ ชุด และลงลายมือซื่อกำกับไวิในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น

ใน กรณ ีท ี่ผ ู้เสน อราคาตามวรรคห น ึ่ง เสนอราคาผ ิดเง ื่อนไขตามท ี่กำห นดไว ิในเอกสารซ ื้อ  
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า 
ผู้เสนอราคารายนั้นไม,ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ให ้เจ ้าห น ้าท ี่เสนอห ัวห น ้าห น ่วยงานของร ัฐผ ่านห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่เพ ื่อพ ิจารณ ายกเล ิกการซ ื้อห ร ือจ ้าง 
ในครั้งนั้น หรือพ ิจารณาผู้ท ี่เสนอราคาตํ่าในลำดับลัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ท ั้งน ั้ ให้ดำนึงถืง 
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

ข้อ ๔๑ ให ้เจ ้าห น ้าท ี่รายงาน ผลการพ ิจารณ าและความเห ็น พ ร ้อมด ้วยเอกสารท ี่เก ี่ยวข ้อง 
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้ม ือำนาจ 
อนุม ัต ิส ั่งซ ื้อหรือสั่งจ ้างแล้ว ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่ประกาศผลผ ู้ชนะการซ ื้อหร ือจ ้างในระบบเคร ือข ่าย
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สารสนเทศของกรมบ ัญช ีกลางและของหน ่วยงานของร ัฐตามวิธ ีการท ี่กรมบ ัญช ีกลางกำหนด และให้ 
ป ิดป ระกาศโดยเป ิด เผย ณ สถานท ี่ป ิดประกาศของหน ่วยงานของร ัฐน ั้น  และแจ ้งให ้ผ ู้เสนอราคา 
ท ุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๔๓ ใ ห ้เจ ้าห น ้าท ี่จ ัด ท ำ เอ ก ส าร ซ ื้อ ห ร ือ จ ้าง ด ้ว ย ว ิธ ีป ร ะ ก ว ด ร าค าอ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์ 
พร้อมประกาศเชิญซวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

การจ ัดทำเอกสารซ ื้อหรือจ ้างและประกาศเช ิญ ซวนตามวรรคหน ึ่ง ถ ้าจำเป ็นต ้องม ีข ้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไวิใน 
แบบและไม ่ทำให ้หน ่วยงานของรัฐเส ียเปร ียบก ็ให ้กระทำได ้ เว ้นแต ่ห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐเห ็นว ่า 
จะมีป้ญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ล่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญซวนดังกล่าว 
ไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเช ิญซวนตามวรรคหนึ่ง 
ให ้ก ำห น ด เป ็น ว ัน ถ ัด จ าก ว ัน ส ุด ท ้าย ข อ งระ ย ะ เว ล าก าร เผ ย แ พ ร ่ป ระ ก าศ แ ล ะ เอ ก ส าร ซ ื้อ ห ร ือ จ ้าง  
โดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการเท่าน ั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบวัดซื้อวัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างพ ัสดุใดที่ม ีความจำเป ็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกำหนด 
เง ื่อนไขไว ิในเอกสารซ ื้อหรือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ให ้ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอน ่าต ัวอย ่างพ ัสด ุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน่าเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
น่าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน่าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ 
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กำหนดให้ต ้องมีเอกสารในส่วนที่เป ็นสาระสำคัญ 
ป ร ะ ก อ บ ก าร ย ื่น ข ้อ เส น อ ข อ ง ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ท ี่ย ื่น ผ ่าน ท า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ก ว ด ร าค า อ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์ 
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย ื่นข้อเสนอในการน่าเข้า 
ระบบประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ย ื่นข้อเสนอนำเอกสารนั้นพร้อมสรุป 
จำน วน เอกส ารด ังกล ่าวม าล ่ง  ณ ท ี่ท ำการของห น ่วยงาน ของร ัฐใน ภายห ล ัง โดยให ้ลงลายม ือซ ื่อ  
ของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย

การกำห น ดว ัน ให ้ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อน ่าต ัวอย ่างพ ัส ด ุท ี่เส น อมาแส ดงเพ ื่อท ดลอง หรือทดสอบ 
หรือน่าเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือน่าเอกสารหรือรายละเอียดมาล่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดเป ็นว ันใดว ันหน ึ่งภายใน ๔ ว ัน ทำการ น ับ ถ ัดจากว ัน เส น อราคา เว ้น แต ่ก ารด ำเน ิน การ  
ตามวรรคหนึ่งที่ไม,อาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดมากกว่า ๑ วันได้ 
แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๔ วันทำการ น ับถัดจากวันเสนอราคา ท ั้งน ี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ซัดเจน
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ข้อ ๔๔ เมื่อผู้ม ีหน้าที่ร ับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จ ัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
ค ุณ ล ักษณ ะของพ ัสด ุท ี่จะซ ื้อหร ือจ ้างแล ้ว ให ้เจ ้าห น ้าท ี่จ ัดท ำรายงาน ขอซ ื้อห ร ือขอจ ้างตามข ้อ  ๒๒ 
พ ร ้อ ม น ่าร ่างขอ บ เขต ขอ งงาน ห ร ือ รายละ เอ ียด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะขอ งพ ัส ด ุท ี่จะซ ื้อ ห ร ือ จ ้างเส น อ ห ัวห น ้า 
หน่วยงานของรัฐเพ ื่อขอความเห ็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห ็นว่าเพ ื่อให ้การกำหนดขอบเขต 
ข อ งงาน ห ร ือ รายล ะ เอ ียด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะข อ งพ ัส ด ุท ี่จ ะซ ื้อ ห ร ือ จ ้าง เป ็น ไป ด ้ว ยค ว าม รอ บ ค อ บ  
เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให ้ม ีการรับพิงความคิดเห ็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ 
ข อ งพ ัส ด ุท ี่จะซ ื้อ ห ร ือ จ ้างพ ร ้อ ม ก ับ ร ่างป ระก าศ แ ล ะร ่าง เอ ก ส ารซ ื้อ ห ร ือ จ ้างด ้วยว ิธ ีป ระก วด ราค า 
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับพิงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
หรือไม่ก็ได้

(๒) การซ ื้อหร ือจ ้างคร ั้งหน ึ่ง ซ ึ่งม ีวงเง ิน เก ิน  ๔ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ให ้หน ่วยงานของร ัฐ 
น ่าร ่างป ระก าศ แ ล ะร ่าง เอ ก ส ารซ ื้อ ห ร ือ จ ้างด ้วยว ิธ ีป ระก วด ราค าอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์เผ ยแ พ ร ่เพ ื่อ ร ับ พ ิง  
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ร ัฐว ิสาหก ิจใดม ีความจำเป ็นจะกำหนดวงเง ินตามวรรคหน ึ่ง แตกต่างไปจากที่กำหนดไวิใน 
ระเบ ียบน ี้ ให ้เสนอต่อคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยเพ ื่อขอความเห ็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ 
รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ข้อ ๔๖ ใน ก รณ ีท ี่ห น ่ว ยงาน ข อ งร ัฐ น ่าร ่างป ระ ก าศ แ ล ะ ร ่าง เอ ก ส ารซ ื้อ ห ร ือ จ ้างด ้ว ยว ิธ ี 
ประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์เผยแพร่เพ ื่อร ับพ ิงความค ิดเห ็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๔ ให้หัวหน้า 
เจ ้าหน ้าท ี่ดำเน ินการน ่าร ่างเอกสารด ังกล ่าวเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญ ช ีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม,น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

ข้อ ๔๗ กรณ ีท ี่ม ีผ ู้ม ีความค ิดเห ็น  ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่ร ่วมก ับผ ู้ม ีหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบจัดทำ 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่า 
สมควรดำเนินการปรับปรุงแกไขหรือไม่ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณ ีพ ิจารณ าแล ้วเห ็นว ่า ควรปรับปรุงร ่างประกาศและร่างเอกสารซ ื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ี 
ประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่จ ัดทำรายงานพร้อมความเห ็นและร ่างประกาศและ 
ร ่างเอกสารซ ื้อหรือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ท ี่ได ้ปร ับปรุงแล ้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น ่าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ด ังกล ่าวเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญช ีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม,น้อยกว่า ๓ วันทำการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
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(๒) กรณ ีพ ิจารณาแล้วเห ็นว ่า ไม่ควรปรับปรุงร ่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธ ี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ ื่อขอความเห ็นชอบ เม ื่อได ้ร ับความเห ็นชอบแล้ว ให ้ห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่แจ ้งผ ู้ม ีความค ิดเห ็นท ุกราย 
ทราบเป็นหนังสือ

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตามข้อ ๔๔ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ 
แล้วแต่กรณ ี เสร็จสิ้นแล้ว ให ้ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่ดำเน ิน การเผยแพ ร ่ประกาศและเอกสารซ ื้อห ร ือจ ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๔๙ การให ้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ รวมทั้งเอกสารที่เก ี่ยวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ เพ ื่อให ้ผ ู้ประกอบการท ี่ประสงค ์จะเข ้าย ื่นข ้อเสนอสามารถขอร ับหร ือขอซ ื้อ เอกสาร 
ประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ได ้ต ั้งแต ่ว ัน เร ิ่มด ้นจนถ ึงว ันส ุดท ้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ม ีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ 
จ ัดท ำเอ กส ารน ั้น  แต ่ไม ่รวม ถ ึงค ่าใช ้จ ่ายส ่วน อ ื่น ท ี่ห น ่วยงาน ของร ัฐได ํใข ้จ ่ายจากเง ิน งบ ป ระม าณ  
เพื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว เข่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสำรวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา

ล้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
ให ้ผ ู้ร ับหรือผ ู้ซ ื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล ็กทรอน ิกส ์คร ั้งก ่อนมีส ิทธิขอรับเอกสาร 
ประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก

ข้อ ๔๐ ให ้ก รม บ ัญ ช ีก ล างจ ัด ล ่งป ระก าศ แ ล ะเอ ก ส ารซ ื้อ ห ร ือ จ ้างด ้วยว ิธ ีป ระก วด ราค า 
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๔๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ ื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
ตามข้อ ๔๘ ให้คำน ึงถ ึงระยะเวลาในการให ้ผ ู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพ ื่อย ื่นข้อเสนอด้วย 
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม,เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๔ วันทำการ

(๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม,เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ

(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ให้กำหนดไม,น้อยกว่า 
๒๐ วันทำการ



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
หน้า ๑๘

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

ร ัฐว ิส าห ก ิจใดม ีความ จำเป ็น จะกำห น ดวงเง ิน และระยะเวลาใน การเผยแพ ร ่ตาม วรรคห น ึ่ง  
แตกต ่างไป จากท ี่กำห น ดไว ิใน ระเบ ียบ น ี้ ให ้เส น อต ่อคณ ะกรรม การว ิน ิจฉ ัย เพ ื่อ ขอความ เห ็น ชอบ  
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ข้อ ๔๒ ในกรณ ีท ี่โดยสภาพของการซ ื้อหรือการจ้างน ั้นม ีความจำเป ็นจะต้องม ีการสอบถาม 
รายล ะ เอ ียด เพ ื่อ ให ้เก ิด ค วาม ซ ัด เจน  ให ้อย ู่ในด ุลพ ิน ิจของห ัวห น ้าห น ่วยงานของร ัฐท ี่จะกำห นดให ้ 
ผ ู้ประกอบ การท ี่สน ใจต ้องการท ราบ รายละเอ ียดเพ ิ่ม เต ิม  สอบถามผ ่านทางจดห มายอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
(e-m ail) ของหน่วยงานของรัฐหรือซ่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้กำหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม และให ้หน ่วยงานของร ัฐช ี้แจงรายละเอ ียดด ังกล ่าวในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

ข้อ ๔๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงาน 
ของรัฐได้กำหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน 
หร ือรายละเอ ียดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะของพ ัสด ุท ี่จะซ ื้อหร ือจ ้างไม ่ถ ูกต ้อง หรือไม,ครบล้วนในส่วนที่เป็น 
สาระสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดำเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

ข้อ ๔๔ เม ื่อถ ึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ ให้ผู้ประกอบการ 
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถเสนอราคา 
ไต้เพียงครั้งเดียว

กำหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเสนอราคา 
เว ้นแต่เป ็นกรณีท ี่กรมบัญชีกลางแจ้งเล ื่อนกำหนดวัน เวลาการเสนอราคา เน ื่องจากมีบีญหาข้อซัดข้อง 
เก ี่ยวก ับ ก าร เส น อ ราค าผ ่าน ระบ บ จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างภ าค ร ัฐด ้วยอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ และเม ื่อ ไต ้ดำเน ิน การ 
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย

ข้อ ๔๔ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๔๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนั้

(๑) จ ัด พ ิม พ ์ใบ เส น อ ราค าแล ะเอ ก ส ารการเส น อ ราค าขอ งผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ท ุก รายจาก ระบ บ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย ื่นข้อเสนอทุกแผ่น

ท ั้งน ั้ ก ารซ ื้อ ห ร ือจ ้างท ี่ม ีการกำห น ดค ุณ ล ักษ ณ ะเฉ พ าะท ี่จะต ้อ งคำน ึงถ ึง เท คโน โลย ี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย ื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข ้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้ม ีบ ีญหา 
ในการพิจารณาดัดเล ือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอต้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเซ ่นว่าน ั้ คณะกรรมการยังไม่ต ้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า 
จะดำเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ
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(๒) ต รวจส อบ ก ารม ีผลป ระโยชน ์ร ่วม ก ัน  แ ล ะ เอ ก ส ารห ล ัก ฐ าน ก าร เส น อ ร าค าต ่าง   ๆ
และพ ัส ด ุต ัวอย ่าง (ถ ้าม ี) ห ร ือ พ ิจารณ าก ารน ่า เส น อ งาน ข อ งผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ท ุก ราย  ห ร ือ เอกส าร 
ที่กำหนดให้จัดล่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม,มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางต้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ 
ท ี่ม ีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวในประกาศ 
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท ็จจริงเพ ิ่มเต ิมจากผู้ย ื่นข ้อเสนอ 
รายใด ก ็ไต ้ แ ต ่จ ะให ้ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ รายใด เป ล ี่ยน แ ป ล งส าระส ำค ัญ ท ี่เส น อ ไว ้แ ล ้ว ม ิไต ้ และหาก 
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย ื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ 
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายซื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคน ิคหรือรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุท ี่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอ ียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท ี่หน ่วยงานของรัฐ 
กำหนดไว ่ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ในส ่วนท ี่ม ิใช ่สาระสำค ัญและความ 
แตกต่างนั้นไม,มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธี้ผ ู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้น

(๓) พ ิจารณาค ัดเล ือกพ ัสด ุหรือค ุณสมบัต ิของผู้ย ื่นข ้อเสนอที่ถ ูกต ้องตาม (๒) และพ ิจารณา 
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ โดยให้จัด 
เรียงสำคับผู้ที่เสนอราคาตํ่าสุดหรือไต้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว่ไม,ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาตํ่ารายลัดไป 
หรือผู้ที่ไต้คะแนนรวมสูงรายลัดไปตามสำดับ แล้วแต่กรณี

(๔) จ ัดทำรายงานผลการพ ิจารณ าและความเห ็นพร ้อมด ้วยเอกสารท ี่ไต ้ร ับไว ้ท ั้งหมดเสนอ 
ห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐผ ่านห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่เพ ื่อพ ิจารณ าให ้ความเห ็นชอบ ท ั้งน ี้ รายงาน ผลการ 
พ ิจารณาดังกล่าว ให ้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
(ค) รายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย ื่นข้อเสนอทุกราย 

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
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ข้อ ๔๖ ในกรณ ีท ี่ปรากฏว ่า ม ีผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อเพ ียงรายเด ียวห ร ือม ีผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อห ลายราย 
แ ต ่ถ ูก ต ้อ ง ต ร ง ต า ม เง ื่อ น ไ ข ท ี่ก ำ ห น ด ใ น เอ ก ส า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์เพ ีย ง ร า ย เด ีย ว  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพ ื่อยกเล ิกการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์คร ั้งน ั้น  แต ่ถ ้าคณ ะกรรมการพ ิจารณ าแล ้วเห ็นว ่าม ีเหต ุผล 
ส ม ควรท ี่จะดำเน ิน การต ่อไป โดยไม ่ต ้องยกเล ิกการป ระกวดราคาอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ ให ้คณ ะกรรมการ 
ดำเนินการตามข้อ ๔๗ หรือข้อ ๔๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

ในกรณีที่ไม,มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม,ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ให ้เสนอห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐผ ่านห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่เพ ื่อยกเล ิกการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งน ั้นและดำเนินการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
พ ิจารณาแล้วเห ็นว่าการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ใหม่อาจไม,ไต้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธ ีค ัดเล ือกตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือว ิธ ีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (ก) แล ้วแต ่กรณ ีก ็ไต ้ เว ้นแต ่หน ่วยงานของร ัฐจะดำเน ินการซ ื้อหร ือจ ้างโดยว ิธ ีค ัด เล ือกหร ือว ิธ ี 
เฉพาะเจาะจงด ้วยเหต ุอ ื่น  ให ้เร ิ่มกระบวนการซ ื้อหรือจ ้างใหม ่โดยการจัดทำรายงานขอซ ื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ ๒๒

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ 
เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่าม ีผ ู้เสนอราคาต ํ่าส ุดเท ่าก ันหลายราย ให ้คณะกรรมการพ ิจารณาราคาต ํ่าส ุด 
ของผู้ท ี่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ท ี่ซนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ 
ให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้แจ้งผู้ท ี่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา 
อ ิเล ็กทรอน ิกส ์เพ ื่อต ่อรองราคาให ้ต ํ่าส ุดเท ่าท ี่จะทำได ้ ห ากผ ู้ท ี่เสนอราคารายน ั้นยอมลดราคาและย ื่น  
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
หรือสูงกว่าแต่ส ่วนที่ส ูงกว่านั้นไม่เก ินร้อยละลิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม 
ลดราคาลงอีกแต่ส ่วนที่ส ูงกว่าน ั้นไม,เก ินร ้อยละลิบของวงเง ินท ี่จะซ ื้อหรือจ ้าง ถ ้าเห ็นว ่าราคาด ังกล ่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

(๒) ถ ้าดำเน ินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ท ี่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ 
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา 
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา 
ให ้ล ือว ่ารายน ั้นย ืนราคาตามท ี่เสนอไว้เด ิม หากผ ู้ท ี่เสนอราคาต ํ่าส ุดในการเสนอราคาครั้งน ี้เสนอราคา 
ไม,สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละลิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
ล้าเห ็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
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(๓) ถ ้าดำเน ิน การตาม  (๒) แล้วไม่ได้ผล ให ้เสนอความเห ็นต ่อห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐ 
ผ ่าน ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่เพ ื่อป ระกอบ การใช ้ด ุลพ ิน ิจว ่าจะยกเล ิกการซ ื้อห ร ือจ ้าง ห ร ือขอเง ิน เพ ิ่ม เต ิม  
หรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสนอราคา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถ ือว่าก ่อให ้เก ิดการได้เปรียบเส ียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให ้ยกเลิกการซื้อ 
หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพ ิจารณาแล้วเห ็นว่า การดำเน ินการประกวดราคา 
อ ิเล ็กทรอน ิกส ์ใหม ่อาจไม ่ได ้ผลด ี จะส ั่งให ้ดำเน ิน การซ ื้อห ร ือจ ้างโดยว ิธ ีด ัด เส ือ กตาม ม าตรา ๔๖ 
วรรคหนึ่ง (๑) (ก) ห ร ือว ิธ ีเฉ พ าะเจาะจงตาม ม าตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล ้วแต่กรณ ีก ็ได ้ 
เว ้น แต ่ห น ่วยงาน ขอ งร ัฐจะดำเน ิน การซ ื้อห ร ือจ ้างโดยว ิธ ีด ัด เส ือกห ร ือว ิธ ีเฉ พ าะเจาะจงด ้วยเห ต ุอ ื่น  
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒

ข้อ ๔๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเสือกใช้ 
เกณฑ ์ราคาประกอบเกณฑ ์อ ื่น  หากปรากฏว่าราคาของผ ู้ท ี่ได ้คะแนนรวมสูงส ุด ส ูงกว่าวงเงินท ี่จะซ ื้อ 
หรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการดำเน ินการแจ้งผ ู้ท ี่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห ็นสมควรซื้อ 
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคา 
รายน ั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล ็กทรอน ิกส ์แล ้ว ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม,สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละลิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
ห ร ือต ่อรองราคาแล ้วไม ่ยอมลดราคาลงอ ีก  แต ่ส ่วนท ี่ส ูงกว ่าน ั้นไม ่เก ินร ้อยละล ิบของวงเง ินท ี่จะซ ื้อ  
หรือจ้าง ล้าเห ็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

หากดำเน ินการตามวรรคหน ึ่งแล ้วไม ่ได ้ผล ให ้เสนอความเห ็นต ่อห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐ 
ผ ่าน ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่เพ ื่อป ระกอบ การใช ้ด ุลพ ิน ิจว ่าจะขอเง ิน เพ ิ่ม เต ิม  ห ร ือยกเล ิกการซ ื้อห ร ือจ ้าง 
ในครั้งนั้นและดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดำเน ินการประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ใหม ่อาจไม ่ได ้ผลด ี จะส ั่งให ้ดำเน ินการซ ื้อหรือจ ้างโดยวิธ ี 
ดัดเสือกตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธ ีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) 
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว ้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเน ินการซื้อหรือจ้างโดยวิธ ีด ัดเส ือกหรือวิธ ีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒

ข้อ ๔๙ ให้น่าความในข้อ ๔๒ มาใช้บ ังค ับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธ ี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ดำเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒๑
(๒) การจ ัดท ำเอกสารซ ื้อห ร ือจ ้างโดยการป ระกวดราคาน าน าชาต ิพ ร ้อมป ระกาศเช ิญ ซวน  

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
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(๓) ให ้น ่าค วาม ใน ข ้อ  ๔๔ ถ ึงข ้อ ๔๙ ม าใช ้บ ังค ับ ก ับ ก าร ป ร ะ ก ว ด ร าค าน าน าช าต ิ 
โดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำการ

วิธีสอบราคา
ข้อ ๖๑ ให ้เจ ้าห น ้าท ี่จ ัดท ำเอกส ารซ ื้อห ร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีส อบ ราคาพ ร ้อม ป ระกาศเช ิญ ซ วน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
การจ ัดทำเอกสารซ ื้อหรือจ ้างและประกาศเช ิญ ซวนตามวรรคหน ึ่ง ถ ้าจำเป ็นต ้องม ีข ้อความ 

หร ือรายการแตกต ่างไปจากแบบท ี่คณ ะกรรมการนโยบายกำหนด โดยม ีสาระสำค ัญตามท ี่กำหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทำให้หน่วยงานชองรัฐเส ียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่ ห ัวหน้าหน่วยงานชองรัฐเห็นว่า 
จะม ีป ้ญหาในทางเส ียเปร ียบหร ือไม,รัดก ุมพอ ก ็ให ้ล ่งร ่างเอกสารซ ื้อห ร ือจ ้างและประกาศเช ิญ ซวน  
ดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

การกำหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญซวนตามวรรคหนึ่ง 
ให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายชองระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนด 
เป็นวัน เวลา ทำการ เพียงวันเดียว

การกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้กำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ ถัดจากยื่นข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม

ข้อ ๖๒ หน ่วยงานชองร ัฐอาจน ่าร ่างประกาศและร่างเอกสารซ ื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีสอบราคา 
เผยแพร่เพื่อรับพิงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้

ในกรณีท ี่หน ่วยงานชองรัฐน ่าร ่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ ้างด้วยวิธ ีสอบราคาเผยแพร่ 
เพ ื่อรับพิงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้น่าความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานชองรัฐให้ความเห็นชอบรายงานซอซื้อหรือซอจ้างตามข้อ ๒๒ 
และร ่างป ระกาศและร ่างเอกส ารซ ื้อห ร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีส อบ ราคาแล ้ว  ให ้ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่ดำเน ิน การ 
เผ ยแพ ร ่ป ระกาศ และเอ ก ส ารส อ บ ราค าใน ระบ บ เค ร ือ ข ่ายส ารส น เท ศ ช อ งก รม บ ัญ ช ีก ล างและช อ ง 
หน ่วยงานชองร ัฐ เป ็นเวลาต ิดต ่อถ ันไม,น ้อยกว ่า ๔ ว ันทำการ โดยให ้คำน ึงถ ึงระยะเวลาใน การ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย

ข้อ ๖๔ ให้น่าความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือชายเอกสารสอบราคา โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๔ ให ้ก รม บ ัญ ช ีก ล างจ ัด ล ่งป ระก าศ แ ล ะ เอ ก ส ารส อ บ ราค าช อ งห น ่ว ยงาน ช อ งร ัฐ  

ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจำเป็นโดยสภาพชองการซื้อหรือจ้างจะต้องกำหนดเงื่อนไช 

ไว่ในเอกสารสอบราคาท ี่จะต ้องม ีการช ี้แจงรายละเอ ียดหรือการช ี้สถานท ี่ ให ้หน่วยงานชองรัฐกำหนด 
วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย

ก ่อนถ ึงกำหนดวันยื่นข ้อเสนอ หากหน ่วยงานชองร ัฐ เห ็นว ่าม ีความจำเป ็นท ี่จะต ้องกำหนด 
รายละเอ ียดเพ ิ่ม เต ิมห ร ือม ีการช ี้สถานท ี่อ ัน เป ็นการแกไชค ุณ ล ักษณ ะเฉพ าะท ี่เป ็นสาระสำค ัญ ซ ึ่งม ิได ้
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กำหนดไวในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให ้หน่วยงานของรัฐจัดทำเป ็นเอกสารสอบราคาเพ ิ่มเต ิมและให้ 
ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด ้วย โดยให ้ดำเน ินการเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้งผู้ที่ไต้รับหรือไต้ซื้อ 
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

การช ี้แจงรายละเอ ียดหรือการช ี้สถานท ี่ตามวรรคสอง ให้ผ ู้ท ี่ร ับผิดชอบในการปฏิบ ัต ิงานนั้น 
จัดทำบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป ็นลายลักษณ์อักษรไว้เป ็นหลักฐานทุกครั้ง

ล ้าม ีการดำเน ินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ 
และการเปิดซองสอบราคา ตามความจำเป็นแก่กรณีด ้วย

ข้อ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร 
สอบราคา ณ สถานที่ท ี่หน่วยงานของรัฐกำหนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาไต้ต ั้งแต่วัน 
เร ิ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา ตามข้อ ๖๓

ข้อ ๖๘ ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ 
พ ิจารณ าผลการสอบราคาคร ั้งน ั้น  และล ่งถ ึงหน ่วยงานของร ัฐผ ู้ดำเน ินการสอบราคาโดยย ื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ

ให ้เจ ้าหน ้าท ี่ลงรับโดยไม ่เป ิดซองพร้อมระบ ุว ันและเวลาท ี่ร ับซอง ในกรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ล่งมอบซองเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ
ที่ไต้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๖๙ นอกเห น ือจากกรณ ีท ี่กำห น ดไว ้ใน ข ้อ  ๖ ๖  เม ื่อถ ึงกำห น ดว ัน ย ื่น ซองข ้อ เสน อ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอ

ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
ดำเน ินการเป ิดซองข ้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต ่าง  ๆ ของผ ู้ย ื่นข ้อเสนอท ุกรายแล ้วให ้ 
กรรมการท ุกคน ลงลายม ือซ ื่อกำก ับไวใน ใบเสน อราคาและเอกสารประกอบการเสน อราคาของผ ู้ย ื่น  
ข้อเสนอทุกแผ่น และให้น่าความในข้อ ๔๔ (๒) - (๔) มาใช ้บ ังด ับกับการดำเน ินการพิจารณาดัดเล ือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม

ข้อ ๗๑ ในกรณ ีท ี่ปรากฏว ่า ม ีผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อเพ ียงรายเด ียวห ร ือม ีผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อห ลายราย 
แต ่ถ ูกต ้องตรงตามเง ื่อนไขท ี่กำหนดในเอกสารสอบราคาเพ ียงรายเด ียว หรือไม่ม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ให ้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
ดำเนินการตามข้อ ๔๖ โดยอนุโลม

ล ้าปรากฏว ่าราคาของผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอท ี่คณ ะกรรมการเห ็นสมควรซ ื้อห ร ือจ ้างย ังส ูงกว ่าวงเง ิน  
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดำเนินการตามข้อ ๔๗ 
หรือข้อ ๔๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
หน้า ๒๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

ข้อ ๗๒ ให้น่าความในข้อ ๔๒ มาใช้บ ังค ับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธ ี 
สอบราคา โดยอนุโลม

ข้อ ๗๓ ให้น่าความในข้อ ๖๐ มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม 
วิธีคัดเลือก

ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำหนังสือเชิญซวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
ไม,น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด 
น้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชีรายซื่อ 
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังลือเชิญซวน

(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำเนินการตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม
(๓) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังลือเชิญซวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายซื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
เม ื่อพ ้นกำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห ้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ และพัสดุต ัวอย่าง 

ตามเง ื่อนไขท ี่กำหนดในหน ังล ือเช ิญซวนเพ ิ่ม เต ิมจากผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ เว ้นแต่ กรณ ีการซ ื้อหรือจ ้างใด 
ม ีรายละเอ ียดท ี่ม ีความจำเป ็นโดยสภาพของการซ ื้อหร ือจ ้างท ี่จะต ้องให ้ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอน ่าต ัวอย ่างพ ัสด ุ 
มาแสดงเพ ื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน่าเสนองาน หรือให ้ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอน่าเอกสารหรือรายละเอ ียด 
มาล่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ

(๔) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ 
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับ 
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น่าความในข้อ ๔๔ 
(๒) - (๔) มาใช ้บ ังค ับกับการดำเน ินการพ ิจารณาคัดเล ือกผู้ชนะการซ ื้อหรือจ้างหรือผ ู้!ด ้ร ับการคัดเล ือก 
ของคณะกรรมการ โดยอนุโลม

ข้อ ๗๔ หากปรากฏว่าม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอเพ ียงรายเด ียวหรือม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหลายรายแต่ถ ูกต ้อง 
ตรงตามเง ื่อนไขท ี่กำหนดในหนังล ือเช ิญซวนเพ ียงรายเด ียว ให ้คณ ะกรรมการดำเน ินการตามข ้อ ๔๖ 
โดยอนุโลม

ในกรณ ีท ี่ไม ่ม ีผ ู้ย ื่นข ้อเสนอหรือม ีแต ่ไม ่ถ ูกต ้องตรงตามเง ื่อนไขท ี่กำหนดในหน ังล ือเช ิญซวน 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ ื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งน ั้น และจะดำเนินการ 
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้

ล ้าปรากฏว ่าราคาของผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอท ี่คณ ะกรรมการเห ็นสมควรซ ื้อห ร ือจ ้างย ังส ูงกว ่าวงเง ิน  
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย ื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดำเนินการตามข้อ ๔๗ 
หรือข้อ ๔๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
หน้า ๒๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

ข้อ ๗๖ ในกรณ ีการจ ้างตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) หากไม่สามารถดำเน ินการ 
ตามปกติได ้ ให ้คณ ะกรรมการแจ ้งให ้ผ ู้ประกอบการย ื่นซองข ้อเสนอด ้านเทคน ิคเพ ื่อพ ิจารณ าให ้เป ็น  
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค 
ท ี่ด ีท ี่ส ุดแล้ว'จ ัดลำดับ หล ังจากน ั้นให ้เช ิญผ ู้ท ี่ย ื่นข ้อเสนอด ้านเทคน ิคท ี่ด ีท ี่ส ุดมาย ื่นข ้อเสนอด ้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป

หากดำเน ินการตามวรรคหน ึ่ง แล้วไม,ได้ผล ให ้เสนอความเห ็นต ่อห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้

ข้อ ๗๗ ให ้น ่าความใน ข ้อ  ๔๒ ม าใช ้บ ังค ับ ก ับ ก ารป ระก าศ ผ ล ผ ู้ช น ะก ารซ ื้อ ห ร ือ จ ้าง  
หรือผู้!ด้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จ ัดทำหน ังล ือเช ิญ ซวนผ ู้ประกอบการท ี่ม ีค ุณ สมบ ัต ิตรงตามเง ื่อนไขท ี่หน ่วยงานของร ัฐ 
กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณ ีตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให ้เช ิญ ผ ู้ประกอบการท ี่ม ีอาช ีพขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห ็นสมควรซื้อหรือจ้าง 
เสนอราคาส ูงกว ่าราคาในท ้องตลาด หร ือราคาท ี่ประมาณ ได ้ หร ือราคาท ี่คณ ะกรรมการเห ็นสมควร 
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

(ข) กรณีตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เช ิญผู้ประกอบการที่ม ีอาชีพขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคา 
ที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

(ค) กรณ ีตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให ้เจรจาก ับ ผ ู้ป ระกอบ การรายเด ิม  
ตามกัญญาหรือข ้อตกลงซ ึ่งย ังไม ่ส ิ้นส ุดระยะเวลาล่งมอบ เพ ื่อขอให ้ม ีการซ ื้อหร ือจ ้างตามรายละเอ ียด 
และราคาท ี่ต ํ่ากว ่าห ร ือราคาเด ิมภ ายใต ้เง ื่อน ไขท ี่ด ีกว ่าห ร ือ เง ื่อน ไขเด ิม  โดยคำน ึงถ ึงราคาต ่อห น ่วย 
ตามกัญญาเดิม (ล้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

(ง) กรณีตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดำเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(จ) กรณ ีตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ซ) ให ้เช ิญเจ้าของท ี่ด ินหรือส ิ่งปล ูกสร้าง 

โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

(๒) จ ัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น่าความในข้อ ๔๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
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ข้อ ๗๙ กรณ ีตาม ม าตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให ้เจ ้าห น ้าท ี่เจรจาต ก ล งราค าก ับ  
ผู้ประกอบการที่ม ีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ห ัวหน้าเจ้าหน้าที่ซ ื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 
และไม่อาจดำเน ินการตามปกติได ้ท ัน ให ้เจ ้าหน ้าท ี่หร ือผ ู้ท ี่ร ับผ ิดชอบในการปฏ ิบ ัต ิงานน ั้นดำเน ินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห ็นชอบต่อห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดำเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดก็ได้

ข้อ ๘๑ ให ้น ่าความในข้อ ๔๒ มาใช ้บ ังค ับก ับการประกาศผลผ ู้!ด ้ร ับการด ัดเล ือกโดยว ิธ ี 
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทำโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่ม ีร ูปแบบ 

และขอบเขตการดำเน ินงานครอบคล ุมการสำรวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบ ูรณ ์ 
รวมท ั้งการบำร ุงร ักษาในช ่วงเร ิ่มต ้นของโครงการโดยผ ู้ประกอบการเพ ียงรายเด ียว ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มด้นดำเนินโครงการ

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงินลงทุน 

และเทคโนโลยีดำเน ินการส ูง รวมท ั้งสามารถจ ัดทำโครงการได ้หลายร ูปแบบ โดยส ่วนใหญ ่จะเป ็น 
โครงการใหม่ที่ไม,เคยมีการดำเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องใข้ผ ู้ร ับเหมาดำเนิน 
โครงการท ี่ม ีความร ู้ ความสามารถ แล ะเท คน ิคใน การดำเน ิน การพ ิเศษ  โดยเฉ พ าะก ารช ำระเง ิน  
ค่าดำเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชำระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด  ๆ (in sta llm en t)

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผ ู้ว ่าจ้างจะจัดหา 
ผู้ร ับจ้างดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการชำระเงินด่าดำเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจ ัดหาแหล่งเง ินท ุนเพ ื่อดำเน ินโครงการด ้วย รวมท ั้งผ ู้ว ่าจ ้างต ้องม ีวงเง ินดำเน ินโครงการอ ้างอ ิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ (R eferen ce  Based Price)

(๓) จ ้างออกแบบควบคู่ก ่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ ็ดเสร็จเต ็มรูปแบบ) 
คือ โครงการที่ใช้รูปแบบดำเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน 
(Design & Build) รวมทั้งทำหน้าที่จัดหาเงินทุนดำเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าดำเนินโครงการ 
เมื่อแล้วเสร็จ
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หล ักเกณ ฑ ์ ว ิธ ีการ และรายละเอ ียดกระบ วน และข ั้น ตอน การจ ้างออกแบ บ รวมก ่อส ร ้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ข้อ ๘๓ ใน การพ ิจารณ าค ัด เล ือกข ้อ เสน อโดยว ิธ ีป ระกาศเช ิญ ซวน ท ั่วไป ห ร ือว ิธ ีค ัด เล ือก 
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการ 
ใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การซื้อหรือจ้างที่ม ีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี 
เพ ียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต ่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ 
สามารถใช ้เกณ ฑ ์ราคาใน การค ัด เล ือกผ ู้ท ี่เสน อราคาต ํ่าส ุด เป ็น ผ ู้ชน ะการซ ื้อห ร ือจ ้างห ร ือ เป ็น ผ ู้!ต ้ร ับ  
การคัดเลือก

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ 
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 
กรณ ีน ี้หน ่วยงานของรัฐสามารถใช ้เกณฑ ์ราคาประกอบเกณฑ ์อ ื่นตามความในมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย ื่นข้อเสนอที่ม ีค ุณภาพและคุณสมบัติถ ูกต้อง ครบล้วน ซึ่งไต้คะแนนรวมสูงสุด 
เป ็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป ็นผู้!ต ้ร ับการคัดเล ือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม,อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น 
ประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา

(๓) การซ ื้อหร ือจ ้างท ี่ม ีการกำหนดค ุณ ล ักษณ ะเฉพาะท ี่จะต ้องคำน ึงถ ึงเทคโนโลย ีของพ ัสด ุ 
หรือคุณสมบัต ิของผู้ย ื่นข้อเสนอ ซ ึ่งอาจจะมีช ้อเสนอที่ไม ่อย ู่ในฐานเด ียวก ันเป ็นเหตุให ้ม ีป ัญหาในการ 
พ ิจารณ าค ัด เล ือกข ้อ เส น อให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐกำห น ดเป ็น เง ื่อน ไขให ้ม ีการย ื่น ข ้อ เส น อด ้าน เท คน ิค  
หร ือข ้อเสนออื่นแยกมาต ่างหาก และให ้หน ่วยงานของรัฐพ ิจารณาคัดเล ือกผู้ย ื่นข ้อเสนอที่ม ีค ุณสมบัต ิ 
ถูกต้อง ครบล้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอต้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น 
ผ่านเกณฑ์ขั้นตํ่าตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด แล้วให้ดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป

ในกรณ ีท ี่เห ็นสมควร คณ ะกรรมการน โยบายอาจกำห น ดแน วทางใน การพ ิจารณ าค ัด เล ือก 
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมก็ไต้
อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ข้อ ๘๔ การส ั่งซ ื้อ ห ร ือ ส ั่งจ ้างโด ยว ิธ ีป ระก าศ เช ิญ ซ วน ท ั่วไป ค ร ั้งห น ึ่ง  ให ้เป ็น อ ำน าจ  
ของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒ ๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น เกิน ๒ ๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๔ การส ั่งซ ื้อหรือส ั่งจ ้างโดยวิธ ีค ัดเล ือกครั้งหน ึ่ง ให ้เป ็นอำนาจของผ ู้ดำรงตำแหน ่ง 

และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
(๒) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น เกิน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท
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ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง 
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๔ ๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๔ ๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๗ ผู้ม ีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๔ และข้อ ๘๖ ให้เป็นไปตาม 

บ ัญชีแนบท้ายระเบ ียบนี้
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป ็นจะกำหนดผู้ม ีอำนาจและวงเงินในการสั่งซ ื้อหรือสั่งจ ้าง 

ตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๔ ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ แตกต ่างไปจากท ี่กำหนดไว ิในระเบ ียบน ี้ ให้เสนอ 
ต ่อคณะกรรมการว ิน ิจฉ ัยเพ ื่อขอความเห ็นชอบ และเม ื่อได ้ร ับความเห ็นชอบแล้วให ้รายงานสำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การจ่ายเงินล่วงหน้า

ข้อ ๘๙ ก ารจ ่าย เง ิน ค ่าพ ัส ด ุล ่วงห น ้าให ้แ ก ่ผ ู้ป ระก อ บ ก ารท ี่เป ็น ค ู่ส ัญ ญ าจะก ระท ำม ิได ้ 
เว ้นแต ่ห ัวหน ้าหน ่วยงานของร ัฐเห ็นว ่าม ีความจำเป ็นจะต ้องจ ่าย และมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ก ่อนการ 
ทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทำได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ก ารซ ื้อ ห ร ือ ก ารจ ้างจาก ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ  จ ่ายได ้ไม ่เก ิน ร ้อ ยล ะห ้าส ิบ ขอ งราคาซ ื้อ  
หรือราคาจ้าง

(๒) การซ ื้อพ ัสด ุจากสถาบ ันของร ัฐในต ่างประเทศ หร ือจากห น ่วยงาน อ ื่น ใน ต ่างประเทศ 
ซ ึ่งต ้องด ำเน ิน ก ารผ ่าน องค ์ก ารระห ว ่างป ระเท ศ ห ร ือก ารซ ื้อ เค ร ื่อ งม ือว ิท ยาศาส ต ร ์ หรือพ ัสดุอ ื่น 
ท ี่ผ ู้ร ักษ าการตาม ระเบ ียบ ป ระกาศกำห น ด ซ ึ่งจ ่าเป ็น ต ้องซ ื้อจากผ ู้ผล ิตห ร ือผ ู้แทน จ ่าห น ่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ ให ้จ ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไข 
ที่ผู้'ขายกำหนด แล้วแต่กรณี

(๓) ก าร บ อ ก ร ับ ว าร ส าร ห ร ือ ก าร ส ั่งจ อ งห น ังส ือ  ห ร ือ ก าร จ ัด ซ ื้อ ฐ าน ข ้อ ม ูล ส ำ เร ็จ ร ูป  
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกำหนดการออกเป็นวาระดังเซ่นวารสาร หรือการบอกรับ 
เป ็น ส มาช ิก เพ ื่อการใช ้ป ระโยชน ์เร ียกด ้น ห าข ้อม ูลข ่าวส ารจากแห ล ่งข ้อม ูลต ่าง  ๆ โดยอาศ ัยระบ บ  
เครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท ่าท ี่จ ่ายจริง

(๔) การซ ื้อหร ือการจ ้างโดยว ิธ ีประกาศเช ิญซวนท ั่วไป ว ิธ ีด ัดเส ือก และว ิธ ีเฉพ าะเจาะจง 
นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายไดํไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง 
แต่ท ั้งน ี้ จะต ้องกำหนดอัตราค ่าพ ัสด ุท ี่จะจ ่ายล ่วงหน ้าไว ้เป ็นเง ื่อนไขในประกาศและเอกสารเช ิญซวน 
หรือหนังสือเชิญซวน แล้วแต่กรณีด้วย

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
ห ร ือโดยว ิธ ีใช ้ดราฟ ต ์กรณ ีท ี่วงเง ิน ไม ่เก ิน  ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ห ร ือ ก ารจ ่าย เง ิน ต าม ค วาม ก ้าวห น ้า  
ในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระทำไดํโดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส ่วนการจ ่ายเง ินค ่าพ ัสด ุล ่วงหน ้าตามข ้อ ๘๙ (๔) ผ ู้ประกอบการท ี่เป ็นค ู่ส ัญญ าจะต ้องน ่า 

พ ันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล ็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา 
เมื่อหน่วยงานของรัฐไต้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ 
ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไวในสัญญาด้วย

ส่วนที่ ๓ 
การเช่า

ข้อ ๙๒ การเช ่าล ังห าร ิมท ร ัพ ย ์ และการเช ่าอส ังหาร ิมทร ัพย ์ตามหล ักเกณ ฑ ์ท ี่กำหนดไว ้ 
ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการไต้ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยสำหรับ 
การเช่าลังหาริมทรัพย์ให้น่าข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใข้โดยอนุโลม

ในกรณีที่ม ีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และลังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทำไต้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายไดํไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกซนจ่ายไดํไม่เก ินร้อยละยี่ส ิบของค่าเช่าทั้งสัญญา

การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทำไดํในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยซน้ในราซการ
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือมีแต่ไม,เพียงพอ 

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ 
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ไต้

(๓) เช ่าสถานท ี่เพ ื่อใช ้เป ็นท ี่พ ักสำหร ับผ ู้ม ีส ิทธ ิเบ ิกค ่าเช ่าท ี่พ ักตามระเบ ียบของทางราชการ 
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม,มีสถานที่เก ็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดำเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้1ห้เช่าโดยตรง
ข้อ ๙๔ ก ่อ น ด ำเน ิน ก าร เช ่า  ให ้เจ ้าห น ้าท ี่ท ำร าย งาน เส น อ ห ัว ห น ้าห น ่ว ย งาน ข อ งร ัฐ  

เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช ่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผ ู้ไห้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอ ียดของอล ังห าร ิมท ร ัพ ย ์ท ี่จะเช ่า เช่น สภาพของสถานท ี่บร ิเวณ ท ี่ต ้องการใช ้ 

พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ข้อ ๙๔ อ ส ัง ห าร ิม ท ร ัพ ย ์ซ ึ่งม ีอ ัต ร าค ่า เช ่าร ว ม ท ั้งค ่าบ ร ิก าร อ ื่น เก ี่ย ว ก ับ ก าร เช ่าต าม ท ี่ 

จะกำหนดไวในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ราช ก ารส ่วน ก ล าง แ ล ะราช ก ารส ่ว น ภ ูม ิภ าค  ให ้เป ็น ไป ต าม ห ล ัก เก ณ ฑ ์แล ะอ ัต รา 

ที่กระทรวงการคลังกำหนด
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กำหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด

ส่วนที่ ๔ 
การแลกเปลี่ยน

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทำมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
ม ีความ จำเป ็น จะต ้อ งแล ก เป ล ี่ยน  ให ้กระท ำได ้เฉพ าะการแลกเป ล ี่ยน คร ุภ ัณ ฑ ์ก ับ คร ุภ ัณ ฑ ์และการ 
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การแลกเปลี่ยนครุภ ัณฑ ์ก ับครุภ ัณฑ ์ประเภทและชนิดเค ียวก ัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่ 
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกำหนด 
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน 

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภ ัณฑ ์กับครุภ ัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทำความตกลงกับ 
สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้ 
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ผ ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ ื่อพ ิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจ่าเป ็นที่ต ้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนำไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราค าท ี่ซ ื้อ ห ร ือ ไต ้ม าข อ งพ ัส ด ุท ี่จะน ำไป แ ล ก เป ล ี่ยน  แ ล ะ ร าค าท ี่จ ะ แ ล ก เป ล ี่ย น ไ ต ้ 

โดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกซน 
(๔) ข้อเสนออื่น  ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีท ี่จะแลกเปลี่ยนกับเอกซน ให้ระบุวิธ ีท ี่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นำ 

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนำไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไต้มารวมกัน 
ไม,เกิน ๔ ๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ไต้
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพ ัสดุก ับเอกซน ให ้ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต ั้งคณะกรรมการ 
ข ึ้นคณ ะหน ึ่งหร ือหลายคณ ะตามความจำเป ็น  โดยถ ือปฏ ิบ ัต ิตามข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ด ังนี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต ้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพป้จจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไต้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม,เคยใช้งานมาก่อน 

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะไต้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจำเป็นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์ 
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ

(๓) เป ร ียบ เท ียบราคาพ ัสด ุท ี่จะแลกเปล ี่ยน ก ัน  โดยพ ิจารณ าจากราคาท ี่ป ระเม ิน ตาม (๑) 
และราคาพัสดุที่จะไต้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด 
โดยทั่วไป

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๔) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ 
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๑๗๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๙๙  การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ในดุลพินิจ 

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ ที่จะตกลงกัน
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว 

ให้แจ้งสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์

ใน ก รณ ีก ารแ ล ก เป ล ี่ยน ค ร ุภ ัณ ฑ ์ก ับ ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐห ร ือ เอ ก ซ น  ให ้ล ่งส ำเน าห ล ัก ฐาน  
การดำเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย

หมวด ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้Iห้ดำปรึกษาหรือแนะน่าแก,หน่วยงานของรัฐ 
โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ข ึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข ้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมี 
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม,มีที่ปรึกษาเป็นผู้Iห้บริการในงานที่จ ้างนั้น 
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
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ใน ก รณ ีท ี่ม ีค วาม จำเป ็น ต ้อ งจ ้างท ี่ป ร ึก ษ าต ่างป ระ เท ศ  ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐแสดงเห ต ุผล 
และความจำเป ็นในการจ้างท ี่ปรึกษาต่างประเทศไวในรายงานขอจ้าง โดยการจ ้างท ี่ปรึกษาต ่างประเทศ 
ในครั้งน ั้นจะต้องมีบ ุคลากรไทยร่วมงานด้วย ท ั้งน ี้ เพ ื่อให ้เก ิดการถ่ายทอดองศ์ความรู้และเทคโนโลยี 
ให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้

ข้อ ๑๐๒ หน ่วยงานของร ัฐแห ่งใดประสงค ์จะจ ้างท ี่ปร ึกษาให ้ก ับหน ่วยงานของร ัฐแห ่งอ ื่น  
ให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และรายละเอียดการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดต่อไป 

ใน กรณ ีท ี่เห ็น ส ม ควร ค ณ ะก รร ม ก าร น โย บ าย อ าจ ป ระ ก าศ ก ำห น ด ห ล ัก เก ณ ฑ ์ ว ิธ ีการ  
และรายละเอียดการดำเน ินการจ้างท ี่ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้

ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา

การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องศ ์ประกอบ ระยะเวล าก ารพ ิจารณ า และการประช ุมของคณ ะกรรมการตามวรรคหน ึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา

ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จ ัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต ้องจ้างที่ปรึกษา 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
(๔) วงเง ินท ี่จะจ ้างท ี่ปร ึกษา โดยให ้ระบ ุวงเง ินงบประมาณ  ล้าไม,ม ีวงเง ินด ังกล ่าวให ้ระบ ุ 

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
(๖) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
(๗) วิธ ีจ ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ
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(๙) ข ้อเสนออื่น   ๆ เซ่น การขออน ุม ัต ิแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการต ่าง  ๆ ท ี่จำเป ็น ใน การจ ้าง 
ที่ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่

เม ื่อ ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐให ้ความ เห ็น ช อบ รายงาน ตาม วรรคห น ึ่งแล ้ว  ให ้เจ ้าห น ้าท ี่ 
ดำเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

ข้อ ๑๐๔ ใน ก ารด ำเน ิน งาน จ ้างท ี่ป ร ึก ษ าแ ต ่ล ะค ร ั้ง  ให ้ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐแต ่งต ั้ง  
คณ ะกรรมการดำเน ินงานจ้างท ี่ปร ึกษาข ึ้น  เพ ื่อปฏ ิบ ัต ิการตามระเบ ียบน ี้ พร ้อมก ับกำหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

(๑) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการการดำเนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด ล ้าม ีเหตุท ี่ทำให้การรายงานล่าข้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 
ขยายเวลาได้ตามความจำเป ็น

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๔ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอย่างน ้อย ๔ คน ซ ึ่งแต่งต ั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน 
มหาว ิทยาล ัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐท ี่เร ึยกซ ื่ออย่างอ ื่น โดยให้คำนึงถึง 
ล ักษ ณ ะห น ้าท ี่และความ ร ับ ผ ิดชอบ ของผ ู้ท ี่ได ้ร ับ แต ่งต ั้ง เป ็น ส ำค ัญ  และใน กรณ ีการจ ้างท ี่ป ร ึกษ า 
ท ี่ดำเน ินการด ้วยเง ินค ู้ท ี่กระทรวงการคล ังได ้ค ู้เง ินจากต ่างประเทศ ให ้ม ีผ ู้แทนจากสำน ักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง

คณ ะกรรมการดำเน ิน การจ ้างท ี่ป ร ึกษ าท ุกคณ ะ ควรแต ่งต ั้งผ ู้ชำนาญ การหร ือผ ู้ทรงค ุณ ว ุฒ ิ 
เกี่ยวกับงานจ้างนั้น  ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้น่าความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างที่บเรึกษา

ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
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วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
ข้อ ๑ ๐๙ ให้เจ ้าหน้าที่จ ัดทำเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธ ีประกาศเชิญซวนทั่วไปพร้อมประกาศ 

เชิญซวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
การทำเอกสารจ ้างท ี่ปร ึกษาและประกาศเช ิญ ซวน ตามวรรคห น ึ่ง ถ ้าจำเป ็น ต ้องม ีข ้อความ 

หร ือรายการแตกต ่างไปจากแบบท ี่คณ ะกรรมการนโยบายกำหนด โดยม ีสาระสำค ัญตามท ี่กำหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทำให ้หน ่วยงานของรัฐเส ียเปรียบก็ให ้กระทำได้ เว ้นแต่ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห ็นว่า 
จะมีป้ญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ล่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญซวนดังกล่าว 
ไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

การกำหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญซวนตามวรรคหนึ่ง 
ให ้ก ำห น ด เป ็น ว ัน ถ ัด จ าก ว ัน ส ุด ท ้ายข อ งระ ยะ เวล าก าร เผ ยแ พ ร ่ป ระ ก าศ แ ล ะ เอ ก ส ารจ ้างท ี่ป ร ึก ษ า 
โดยกำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ เพียงวันเดียว

ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว 
ใ ห ้ห ัว ห น ้า เจ ้าห น ้าท ี่เผ ย แ พ ร ่ป ร ะ ก าศ แ ล ะ เอ ก ส าร จ ้า ง ท ี่ป ร ึก ษ าใ น ร ะ บ บ เค ร ือ ข ่าย ส าร ส น เท ศ  
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให ้ป ิดประกาศโดยเป ิดเผย ณ สถานที่ป ิดประกาศ 
ของหน ่วยงานของรัฐน ั้น  เป ็น เวลาต ิดต ่อถ ันไม ่น ้อยกว ่า ๔ ว ันทำการ โดยให ้คำน ึงถ ึงระยะเวลา 
ในการให้ท ี่ปรึกษาเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย

ก ารให ้เอ ก ส ารจ ้างท ี่ป ร ึก ษ าโด ยว ิธ ีป ระก าศ เช ิญ ซ วน ท ั่ว ไป  รว ม ท ั้ง เอ ก ส ารท ี่เก ี่ยว ข ้อ ง  
ให ้กระทำไปพร้อมถันก ับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างท ี่ปร ึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ 
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดล่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นซองข้อเสนอ

ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง 
ประธานคณะกรรมการคำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปครั้งนั้น และล่งถึงหน่วยงาน 
ของรัฐผู้คำเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย ื่นว่าเอกสาร 
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม,เป ิดซองพร้อมระบุว ันและเวลาที่ร ับซอง ในกรณีท ี่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ล่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการคำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อคำเนินการต่อไป
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การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด

ข้อ ๑๑๔ เม ื่อถ ึงกำหนดวัน เวลาการเป ิดซองข ้อ เสน อ ให ้คณ ะกรรมการดำเน ิน งาน จ ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ดำเนินการดังนี้

(๑) เป ิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ของท ี่ปร ึกษาท ุกราย แล้วให้ 
กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไวิในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

(๒) ตรวจส อบ การม ืผลป ระโยชน ์ร ่วม ก ัน  แ ล ะ เอ ก ส ารห ล ัก ฐาน ต ่าง   ๆ ขอ งท ี่ป ร ึกษ า 
แล ้วด ัด เล ือกท ี่ปร ึกษาท ี่ไม ่ม ืผลประโยชน ์ร ่วมก ัน  และย ื่น เอกส ารครบ ล ้วน  ถ ูกต ้อง ม ีค ุณสมบัต ิ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวิในเอกสารจ้างที่ปรึกษา

ในกระบวนการพ ิจารณา อาจสอบถามข ้อเท ็จจร ิงเพ ิ่ม เต ิมจากท ี่ปร ึกษารายใดก ็ไต ้ แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิไต้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า ที่ปรึกษารายใด 
มืคุณสมบัติไม่ครบล้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐไต้กำหนดไวิในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการดัดรายซื่อของที่ปรึกษารายนั้น

ในกรณีที่ท ี่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารต้านคุณภาพไม่ครบล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวิในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ 
และความแตกต่างน ั้นไม่ม ืผลทำให ้เก ิดการไต้เปรียบเส ียเปรียบต่อท ี่ปรึกษารายอื่นหรือเป ็นการผิดพลาด 
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการดัดสิทธี้ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

(๓) เป ิดซองข ้อเสนอต้านราคาของท ี่ปร ึกษารายท ี่ถ ูกต ้องตาม (๒) และพ ิจารณ าเล ือกราย 
ที่เสนอราคาตํ่าสุด และจัดสำดับไวิไม่เกิน ๓ ราย

กรณีที่ปรึกษารายที่ดัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด ไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กำหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ท ี่เสนอราคาตํ่าสุดรายลัดไป

กรณ ีท ี่ม ืท ี่ปรึกษาเสนอราคาตํ่าส ุดเท ่าก ันหลายราย ให้เร ียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ 
ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอต้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาตํ่าส ุด

(๔) จ ัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา
(ข) รายซื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
(ค) รายซื่อที่ปรึกษาที่ผ ่านการดัดเลือกว่าไม,เป็นผู้มืผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาดัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
(จ) ผลการพ ิจารณ าด ัดเล ือกข ้อเสนอและการให ้คะแนนข้อเสนอของท ี่ปร ึกษาท ุกราย 

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ ๑๑๔ เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปไต้พิจารณา 

ตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า ม ืท ี่ปรึกษาเข ้าย ื่นข ้อเสนอเพ ียงรายเด ียว หรือมืท ี่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอ
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ห ล ายรายแต ่ผ ่าน การค ัด เล ือก เพ ียงรายเด ียว  ให ้เสนอห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐผ ่านห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่ 
เพ ื่อยกเลิกการประกาศเชิญซวนทั่วไปครั้งน ั้น แต่ถ ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห ็นว่าม ีเหตุผลสมควร 
ท ี่จะดำเน ินการต่อไปโดยไม่ต ้องยกเล ิกการประกาศเช ิญซวนทั่วไป ให ้คณะกรรมการเจรจาต ่อรองก ับ 
ที่ปรึกษารายนั้น

ในกรณ ีท ี่ไม ่ม ีท ี่ปรึกษาเข ้าย ื่นข ้อเสนอหรือข ้อเสนอนั้นไม่ไต ้ร ับการค ัดเล ือก ให้เสนอหัวหน้า 
หน ่วยงานของรัฐผ ่านหัวหน้าเจ ้าหน ้าท ี่เพ ื่อพ ิจารณายกเล ิกการจ้างในครั้งน ั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปใหม่อาจไม,ไต้ผลดี จะสั่งให้ 
ดำเนินการจ้างโดยวิธีค ัดเลือกตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ 
วรรคหน่ึง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ไต้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ไต้รับ 
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดำเนินการคังนี้

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น เพื่อต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทำได้ 
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วน 
ท ี่ส ูงกว่าน ั้นไม ่เก ินร ้อยละลิบของวงเง ินท ี่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม,ยอมลดราคาลงอ ีก แต่ส่วน 
ท ี่ส ูงกว ่าวงเง ิน ท ี่จะจ ้างน ั้น ไม ่เก ิน ร ้อยละล ิบ ข องวงเง ิน ท ี่จะจ ้าง ถ ้า เห ็น ว ่าราค าด ังก ล ่าว เป ็น ราค า 
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น

(๒) ถ ้าดำเน ินการตาม (๑) แล้วไม,ไต้ผล ให ้แจ ้งท ี่ปร ึกษาท ี่ผ ่านเกณ ฑ ์ด ้านค ุณ ภาพท ุกราย 
เพ ื่อ เส น อราคาให ม ่พ ร ้อมก ัน ย ื่น ซ องข ้อ เส น อต ้าน ราคาภ ายใน ระยะเวลาท ี่ห น ่วยงาน ของร ัฐกำห น ด 
หากที่ปรึกษารายใดไม่ยื่นซองข้อเสนอต้านราคาให้ลือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ 
ไว้เด ิม หากท ี่ปร ึกษาท ี่เสนอราคาต ํ่าส ุดในการเสนอราคาคร ั้งน ั้น เสนอราคาไม ่ส ูงกว ่าวงเง ินท ี่จะจ ้าง 
หรือส ูงกว่าแต ่ส ่วนท ี่ส ูงกว่าน ั้นไม ่เก ินร้อยละล ิบของวงเงินท ี่จะจ ้าง ถ ้าเห ็นว ่าราคาด ังกล ่าวเป ็น ราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น

(๓) ถ ้าดำเน ิน การตาม (๒) แล้วไม่ไต้ผล ให ้เสนอความเห ็นต ่อห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ 
ผ ่าน ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่เพ ื่อ ป ระก อ บ ก ารใช ้ด ุลพ ิน ิจว ่าจะข อ เง ิน เพ ิ่ม  ห ร ือยกเล ิกการจ ้างใน คร ั้งน ั้น  
และดำเน ิน การประกาศเช ิญ ซวน ท ั่วไปให ม ่ แต ่ห ากห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐพ ิจารณ าแล ้ว เห ็น ว ่า 
การดำเนินการประกาศเชิญซวนทั่วไปใหม่อาจไม่ไต้ผลดี จะส ั่งให้ดำเน ินการจ้างโดยวิธ ีค ัดเลือกหรือวิธ ี 
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ไต้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่ 
โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ไต้ดำเนินการตามข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๔ หรือข้อ ๑๑๖  แล้วแต่กรณี 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา
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และความเห ็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก ี่ยวข ้องท ั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านห ัวหน้าเจ้าหน้าท ี่ 
เพ ื่อพิจารณาให้ความเห็นซอน

ข้อ ๑๑๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นซอนรายงานผลการพิจารณาตามข้อ ๑๑๗ 
และผู้ม ีอำนาจอนุม ัต ิส ั่งจ ้างแล้ว ให ้ห ัวหน้าเจ ้าหน้าท ี่ประกาศผลผู้ซนะงานจ้างท ี่ปรึกษาโดยวิธ ีประกาศ 
เช ิญซวนท ั่วไปในระบบเครือข ่ายสารสนเทศของกรมบ ัญ ช ีกลางและของหน ่วยงานของรัฐตามว ิธ ีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
และแจ้งให้ท ี่ปรึกษาที่เข ้ายื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์ (e - m ail) ตามแบบ 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑ ๑๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว 

ให ้เจ ้าห น ้าท ี่ข อ รายซ ื่อ ท ี่ป ร ึก ษ าใน ส าข างาน ท ี่จะจ ้างจาก ศ ูน ย ์ข ้อ ม ูล ท ี่ป ร ึก ษ า กระท รวงการคล ัง 
แล้วมอบให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการดังนี้ 
(๑) จัดทำหนังลือเชิญซวนที่ปรึกษาที่ม ีค ุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน 

ของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่ม ีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย 
ให้เข ้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ท ี่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำบัญชี 
รายซื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังลือเชิญซวนไปด้วย

(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม 
(๓) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให ้ร ับซองข้อเสนอของที่ปร ึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังลือเชิญซวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายซื่อที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอ
เม ื่อ พ ้น กำห น ดเวลาร ับ ซ อ งข ้อ เส น อ ห ้าม ร ับ เอก ส ารห ล ัก ฐาน ต ่าง  ๆ ตามเง ื่อนไข 

ที่กำหนดในหนังลือเชิญซวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
(๔) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ

ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไวในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๔) ตรวจส อบ การม ีผลป ระโยชน ์ร ่วม ก ัน  แ ล ะ เอ ก ส ารห ล ัก ฐาน ต ่าง   ๆ ของท ี่ป ร ึกษ า 

แล ้วค ัด เล ือกท ี่ปร ึกษาท ี่ไม ,ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ัน  และย ื่น เอกส ารครบ ล ้วน  ถ ูกต ้อง ม ีค ุณสมบัต ิ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวในหนังลือเชิญซวน

ในกระบวนการพ ิจารณา อาจสอบถามข ้อเท ็จจร ิงเพ ิ่ม เต ิมจากท ี่ปร ึกษารายใดก ็ได ้ แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวในหนังสือเชิญซวน ให ้คณะกรรมการ 
ตัดรายซื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเสือกในครั้งนั้น

ในกรณีที่ท ี่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก 
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวในหนังสือเชิญซวนในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้น 
ไม ่ม ีผลทำให ้เก ิดการได้เปรียบเส ียเปรียบต่อท ี่ปรึกษารายอื่นหรือเป ็นการผิดพลาดเล ็กน ้อย ให ้พ ิจารณา 
ผ่อนปรนการตัดสิทธี้ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

(๖) พ ิจ าร ณ าค ัด เส ือ ก ข ้อ เส น อ ข อ ง ท ี่ป ร ึก ษ าร าย ท ี่ถ ูก ต ้อ ง ต าม  (๔) แ ล ะ ผ ่าน เก ณ ฑ ์ 
ด ้าน ค ุณ ภ าพ ท ี่ห น ่วยงาน ขอ งร ัฐกำห น ดและจ ัด ส ำค ับ  และให ้พ ิจารณ าค ัด เส ือกผ ู้ชน ะห ร ือผ ูได ้ร ับ  
การคัดเสือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป ็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซ ับซ้อน 
ให้คัดเสือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่ส ุด

(ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่ม ีความซับซ้อนมาก ให้คัดเสือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด

ในกรณ ีท ี่ปร ึกษารายท ี่ค ัดเส ือกไวไม ่ยอมเข ้าทำส ัญญาหรือข ้อตกลงก ับหน่วยงานของรัฐ 
ใน เวลาท ี่กำห น ด ให ้คณ ะกรรมการพ ิจารณ าท ี่ปร ึกษาท ี่ได ้คะแนนมากท ี่ส ุดสำด ับล ัดไป ตาม (ก) 
หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่ม ีท ี่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ดำเนินการ คังนี้
(ก) กรณีตาม (๖) (ก) ให้พิจารณาผู้ท ี่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่ส ุด 
(ข) กรณีตาม (๖) (ข) ให้พ ิจารณาผู้ท ี่เสนอราคาตํ่าสุด 

(๘) จ ัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น่าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๑ เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเสือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้ว 

ปรากฏว ่า ม ีท ี่ป ร ึกษ าเข ้าย ื่น ข ้อ เส น อเพ ียงรายเด ียวห ร ือม ีท ี่ป ร ึกษ าเข ้าย ื่น ข ้อ เส น อห ลายรายแต ่ผ ่าน  
ก าร ค ัด เส ือ ก เพ ีย ง ร าย เด ีย ว  ให ้เส น อ ห ัว ห น ้าห น ่ว ยงาน ข อ งร ัฐ ผ ่าน ห ัว ห น ้า เจ ้าห น ้าท ี่เพ ื่อ ยก เล ิก  
การค ัดเส ือกครั้งน ั้นแต ่ล ้าคณะกรรมการพ ิจารณาแล ้วเห ็นว ่าม ีเหต ุผลสมควรท ี่จะดำเน ินการต ่อไปโดย 
ไม,ต้องยกเลิกการคัดเสือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น

ในกรณ ีท ี่ไม ่ม ีท ี่ปรึกษาเข ้าย ื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได ้ร ับการคัดเส ือก ให้เสนอหัวหน้า 
หน ่วยงานของรัฐผ ่านหัวหน้าเจ ้าหน ้าท ี่เพ ื่อพ ิจารณายกเล ิกการจ้างในครั้งน ั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน 
ของร ัฐพ ิจารณ าแล ้วเห ็นว ่าการดำเน ินการค ัดเส ือกใหม ่อาจไม ่ได ้ผลด ี จะส ั่งให ้ดำเน ินการจ ้างโดยว ิธ ี 
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว ้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธ ี 
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ ื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป ็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเสือกยังสูงกว่า 
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเสือกดำเนินการ คังนี้
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(๑) ต ่อรองราคาก ับท ี่ปร ึกษารายท ี่คณะกรรมการเห ็นสมควรจ้างน ั้น  ให ้ต ํ่าส ุดเท ่าท ี่จะทำได ้ 
หากท ี่ปร ึกษารายน ั้นยอมลดราคาแล ้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่ส ูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร ้อยละส ิบของวงเง ินท ี่จะจ ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม,ยอมลดราคาลงอ ีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ล้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๒) หากดำเน ินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให ้เสนอความเห ็นต ่อห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ 
ผ ่าน ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่เพ ื่อ ป ระก อ บ ก ารใช ้ด ุลพ ิน ิจว ่าจะข อ เง ิน เพ ิ่ม  ห ร ือยกเล ิกการจ ้างใน คร ั้งน ั้น  
และดำเน ิน การจ ้างโดยว ิธ ีด ัด เล ือกให ม ่ แต ่ห ากห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐพ ิจารณ าแล ้ว เห ็น ว ่าการ 
ดำเนินการจ้างโดยวิธีดัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ 
วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว ้น แต ่ห น ่วยงาน ขอ งร ัฐจะดำเน ิน การโดยว ิธ ีเฉ พ าะเจาะจงด ้วยเห ต ุอ ื่น  
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท่ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔

ข้อ ๑๒๓ ให ้น ่าความ ใน ข ้อ  ๑๑๘  ม าใช ้บ ังด ับ ก ับ ก ารป ระก าศ ผ ล ผ ู้ได ้ร ับ ก ารด ัด เล ือ ก  
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีดัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อ ๑๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ แล้ว 
ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๒) พ ิจารณาข ้อเสนอของท ี่ปร ึกษาและเจรจาต ่อรองก ับท ี่ปร ึกษารายน ั้นโดยตรง เพื่อให้ได้ 
ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างครั้งนั้น

(๓) จ ัดท ่ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น่าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๔ ให้น่าความในข้อ ๑๑๘ มาใช ้บ ังค ับกับการประกาศผลผู้!ด ้ร ับการดัดเล ือกในงาน 

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ข้อ ๑๒๖ ในการพ ิจารณ าด ัดเล ือกข ้อเสนอโดยว ิธ ีประกาศเช ิญซวนท ั่วไป หรือว ิธ ีด ัดเล ือก 
นอกจากให้พ ิจารณาเกณฑ์ด ้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒) 
ว ิธ ีการบริหารและวิธ ีการปฏิบ ัต ิงาน (๓) จำนวนบุคลากรท ี่ร ่วมงาน (๔) ประเภทของท ี่ปร ึกษาท ี่ร ัฐ 
ต ้องการส ่งเสริมหรือสน ับสบ ุน (๔) ข ้อ เส น อท างด ้าน การเง ิน  และ (๖) เกณ ฑ ์อ ื่นตามท ี่กำหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป ็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให ้น ั้าหนัก ตามความในมาตรา ๗๖ 
วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณ ีงาน จ ้างท ี่ปร ึกษาเพ ื่อดำเน ิน งาน ประจำ งาน ท ี่ม ีมาตรฐาน เซ ิงค ุณ ภาพ ตามห ล ัก  
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาตํ่าสุด

(๒) กรณ ีงานจ ้างท ี่ปร ึกษาท ี่เป ็นไปตามมาตรฐานของหน ่วยงานของร ัฐหร ืองานท ี่ซ ับซ ้อน 
ให ้ห น ่ว ย งาน ข อ งร ัฐ ค ัด เล ือ ก ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ท ี่ผ ่าน เก ณ ฑ ์ด ้าน ค ุณ ภ าพ แ ล ้ว แ ล ะ ให ้ค ัด เล ือ ก จ าก ราย  
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่ส ุด

(๓) กรณ ีงานจ้างท ี่ปร ึกษาท ี่ม ีความซ ับซ ้อนมาก ให ้หน ่วยงานของรัฐค ัดเล ือกผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ 
ที่ผ ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่ส ุด
อำนาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่บเรึกษา

ข้อ ๑๒๗ การสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน 
ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
(๒) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐว ิสาหกิจใดม ีความจำเป ็นจะกำหนดผู้ม ีอำนาจและวงเง ินในการส ั่งจ ้างท ี่ปร ึกษา 

ตามข้อ ๑๒๗ แตกต ่างไปจากท ี่กำหนดไว ิในระเบ ียบน ี้ ให ้เสน อต ่อคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัย เพ ื่อขอ 
ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ค่าจ้างที่ปรึกษา

ข้อ ๑๒๙ อ ัต ราค ่าจ ้างท ี่ป ร ึก ษ าให ้เป ็น ไป ต าม ค วาม เห ม าะส ม แ ล ะป ระห ย ัด โด ยด ำน ืงถ ึง  
องค์ประกอบต่าง  ๆ เซ่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อ ัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน 
ของรัฐอ ื่นเคยจ้าง จำนวนคน - เดือน (m an -m o n th s) เท ่าท ี่จำเป ็น ดัชนีค ่าครองชีพ เป็นด้น
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำหนด (ล้ามี) ด้วย
ค่าจ้างล่วงหน้า

ข้อ ๑๓๐ ในกรณ ีท ี่ม ีความจำเป ็นต ้องจ ่ายเง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้า ให ้จ ่ายไดีไม่เก ินร้อยละสิบห้า 
ของค ่าจ ้างตามส ัญ ญา และท ี่ปร ึกษาท ี่เป ็นค ู่ส ัญญาจะต ้องน ่าหน ังล ือค ํ้าประก ันหรือหน ังล ือค ํ้าประก ัน 
อ ิเล ็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินที่ได ้ร ับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังลือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย 
ตามผลงานแต ่ละงวดครบถ ้วนแล ้ว ท ั้งน ี้ ให ้กำหนดเป ็นเง ื่อนไขไว ิในประกาศและเอกสารเช ิญซวน 
หรือหนังลือเชิญซวน และในสัญญาด้วย

สำหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให ้จ ่ายเง ินค ่าจ ้างล ่วงหน ้าได ีไม ่เก ินร้อยละห ้าส ิบของค ่าจ ้าง 
ตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
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หมวด ๔
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๑๓๑ ในกรณ ีราชการส ่วนกลาง ราชการส ่วนภ ูม ิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่ม ี 
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม,สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง 
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาซิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน 
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้

ข้อ ๑๓๒ ห น ่ว ยงาน ข อ งร ัฐ แ ห ่งใด ท ี่ป ระ ส งค ์จ ะจ ้างอ อ ก แ บ บ ห ร ือ ค ว บ ค ุม งาน ก ่อ ส ร ้าง  
ให ้ก ับหน ่วยงานของรัฐแห ่งอ ื่น  ให ้กำหนดหลักเกณ ฑ ์ ว ิธ ีการ และรายละเอ ียด ก ารด ำเน ิน ก ารจ ้าง 
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ ื่อขอความเห ็นชอบ และเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดต่อไป

ใน กรณ ีท ี่เห ็น ส ม ควร ค ณ ะก รร ม ก าร น โย บ าย อ าจ ป ระ ก าศ ก ำห น ด ห ล ัก เก ณ ฑ ์ ว ิธ ีการ  
และรายละเอียดการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้โห้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป ็นคู่ส ัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ต้องไม,มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความลัมพันธีโดยตรง คือ ผู้โห้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น

(๒) ม ีค ว าม ส ัม พ ัน ธ ์โด ยอ ้อ ม  คือ ผ ู้ให ้บ ร ิก าร จ ะ ต ้อ งไ ม ่เป ็น ผ ู้ร ับ จ ้างให ้ก ับ ค ู่ส ัญ ญ า 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้โห้บริการ

ข้อ ๑๓๔ ผ ู้โห ้บร ิการจ ้างออกแบ บ ห ร ือควบ ค ุมงาน ก ่อสร ้างท ี่เป ็น บ ุคคลธรรมดาจะต ้องม ี 
ส ัญชาติไทยและเป็นผู้ท ี่ได ้ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาป้ตยกรรมหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้าง 
ตามที่กำหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาป้ตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี

ผู้โห้บริการที่เป ็นนิติบ ุคคล กรรมการผู้จ ัดการหรือหุ้นส่วนผู้จ ัดการของนิต ิบ ุคคลนั้น จะต้อง 
เป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถ ือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

ข้อ ๑๓๔ ในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างหรือหน ่วยงานของรัฐอ ื่น  จะน ่าแบบแปลนรายละเอ ียดงานจ ้าง 
ไป ดำเน ิน การก ่อสร ้างน อกเห น ือจากท ี่กำห น ดไว ิใน ส ัญ ญ า ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ร ือห น ่วยงาน ของร ัฐน ั้น   ๆ
จ่ายเงินค่าจ้างแก'ผู้โห้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำหนด
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ไห ้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างน่าแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ไต้ทำ 
ส ัญญากับผ ู้ว ่าจ ้างแล ้วไปให ้ผ ู้อ ื่นดำเน ินการก ่อสร้างอ ีก เว ้นแต ่จะได ้ร ับอน ุญาตเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษร 
จากผู้ว ่าจ้างก่อน

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดำเน ินการตามส ัญญาจ ้าง ผ ู้ว ่าจ ้างอาจขอให ้ผ ู้Iห ้บร ิการจ้างออกแบบงาน 
ก ่อ ส ร ้าง เป ล ี่ยน แ ป ล งแ ก ้ไข รายล ะ เอ ียด เล ็ก   ๆ น ้อย  ๆ ในส ่วนท ี่ไม ่กระทบต ่อโครงสร ้างท ี่สำค ัญ  
และเป ็นไปตามมาตรฐานงานก ่อสร ้างท ี่ผ ู้Iห ้บร ิการจ ้างออกแบบงานก ่อสร ้างได ้ล ่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

ข้อ ๑๓๘ ผู้Iห ้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่ม ีความรู้และมีความชำนาญ 
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ

ผ ู้ให ้บ ร ิก ารค ว บ ค ุม งาน ก ่อ ส ร ้างจ ะต ้อ งล ่งรายซ ื่อ ผ ู้ค ว บ ค ุม งาน  ผ ู้ต รวจก ารห ร ือ ผ ู้แ ท น  
ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างให ้ความเห ็นชอบ และในกรณีที่ผ ู้ควบคุมงานไม,สามารถปฏิบ ัต ิงานตามความในวรรคหน ึ่ง 
ผู้Iห้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอซื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว 
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว ่าจ ้าง

ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก ่อสร ้าง ให ้ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต ั้ง 

คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขต 
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

องค ์ประกอบ ระยะเวล าก ารพ ิจารณ า และการประช ุมของคณ ะกรรมการตามวรรคหน ึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต ้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ
(๔) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ
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(๖) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๙) ข ้อเสนออื่น   ๆ เซ่น การขออน ุม ัต ิแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการต ่าง  ๆ ท ี่จำเป ็นในงานจ ้าง 

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญซวน หรือหนังลือเชิญซวน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ้าง 

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อ ๑๔๑ ใน การด ำเน ิน ก ารจ ้างออก แบ บ ห ร ือควบ ค ุม งาน ก ่อส ร ้างแ ต ่ละคร ั้ง  ให ้ห ัวหน้า 
ห น ่ว ย ง าน ข อ ง ร ัฐ แ ต ่ง ต ั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ด ำ เน ิน ง าน จ ้าง อ อ ก แ บ บ ห ร ือ ค ว บ ค ุม ง าน ก ่อ ส ร ้าง ข ึ้น  
เพ ื่อปฏิบ ัต ิการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 
ดังนี้

(๑) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให ้คณะกรรมการดำเน ินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ รายงานผลการ 

พ ิจารณ าต ่อห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐภายใน ระยะเวลาท ี่กำห น ด ล ้าม ีเห ต ุท ี่ท ำให ้การรายงาน ล ่าข ้า 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๔๒ คณ ะกรรม การดำเน ิน งาน จ ้างออกแบ บ ห ร ือควบ ค ุม งาน ก ่อส ร ้างตาม ข ้อ  ๑๔๑ 
แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน ้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก 
ข ้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พน ักงานมหาวิทยาล ัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรืยกซื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ท ี่ได้รับ 
แต่งตั้งเป็นสำคัญ

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิท ี่เป ็นบุคคลภายนอก 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่อง 
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้นำความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทำได้ ๔ วิธี ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
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(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธ ีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ

วิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
ข้อ ๑๔๔ ให้น่าความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับ 

กับการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๖ เม ื่อ ถ ึงกำห น ด ว ัน  เว ล าก าร เป ิด ซ อ งข ้อ เส น อ  ให ้ค ณ ะ ก รร ม ก าร ด ำเน ิน งาน  

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ดำเนินการดังนี้
(๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ของผู้ให้'บริการทุกราย แล้วให้ 

กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไวิในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบการม ืผลประโยชน ์ร ่วมก ัน  และเอกส ารห ล ักฐาน ต ่าง  ๆ ซองผ ู้ให ้บริการ 

แล ้วค ัดเล ือกผ ู้ให ้บร ิการท ี่ไม ่ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ัน และย ื่น เอกสารครบล ้วน ถ ูกต้อง ม ีค ุณสมบัต ิ 
และข้อเสนอเป ็นไปตามเงื่อนไซที่หน ่วยงานซองรัฐกำหนดไวในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท ็จจริงเพ ิ่มเต ิมจากผู้ให ้บริการรายใดก็ไต้ แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มืคุณสมบัติไม่ครบล้วนตามเงื่อนไซที่หน่วยงานซองรัฐได้กำหนดไวในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายซื่อของผู้ให้บริการรายนั้น

ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ให ้บร ิการรายใดเสน อเอกสารด ้าน ค ุณ ภาพ ไม,ครบถ้วน ห ร ือ เส น อ รายละเอ ียด  
แตกต่างไปจากเงื่อนไซที่หน่วยงานซองรัฐกำหนดไวในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง ในส่วนที่ม ิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างน ั้นไม่ม ืผลทำให ้เก ิดการได้เปรียบเส ียเปรียบ 
ต ่อผ ู้ให ้บริการรายอื่นหรือเป ็นการผิดพลาดเล ็กน ้อยให ้พ ิจารณาผ่อนปรนการตัดส ิทธี้ผ ู้ให ้บริการรายน ั้น 
และพิจารณาในชั้นตอนต่อไป

(๓) พ ิจ าร ณ าค ัด เส ือ ก ข ้อ เส น อ ซ อ ง ผ ู้ใ ห ้บ ร ิก าร ร าย ท ี่ถ ูก ต ้อ ง ต าม  (๒) ซ ึ่งม ีค ุณ ภ าพ  
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานซองรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได ้คะแนนคุณภาพมากที่ส ุด 
และ จัดสำตับไวไม,เกิน ๓ ราย

ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ให ้บ ร ิการรายท ี่ค ัด เล ือกไว ้ซ ึ่งได ้คะแน น ค ุณ ภ าพ ม ากท ี่ส ุดไม ่ยอม เข ้าท ำส ัญ ญ า 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานซองรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในสำตับลัดไป
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(๔) จ ัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น่าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม ื่อคณะกรรมการดำเน ินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธ ีประกาศ 

เชิญซวนทั่วไปได้พ ิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่าม ีผ ู้ไห ้บริการยื่นข ้อเสนอเพ ียงรายเด ียวหรือม ี 
ผู้ไห้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพ ื่อยกเลิกการประกาศเชิญซวนทั่วไปครั้งน ั้น แต่ถ ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห ็นว่าม ีเหตุผลสมควร 
ท ี่จะดำเน ินการต่อไปโดยไม่ต ้องยกเล ิกการประกาศเช ิญซวนทั่วไป ให ้คณะกรรมการเจรจาต ่อรองก ับ 
ผู้ไห้บริการรายนั้น

ในกรณีที่ไม่มีผ ู้ไห้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า 
หน ่วยงานของรัฐผ ่านหัวหน้าเจ ้าหน ้าท ี่เพ ื่อพ ิจารณายกเล ิกการจ้างในครั้งน ั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐพิจารณาแล้วเห ็นว่าการดำเนินการประกาศเชิญซวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการ 
จ ้างโดยวิธ ีค ัดเล ือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หร ือว ิธ ีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น ให้เริ่มกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐

ข้อ ๑๔๘ ให้น่าความในข้อ ๑๑๘ มาใช ้บ ังค ับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป โดยอนุโลม

วิธีคัดเลือก
ข้อ ๑๔๙ เม ื่อห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐให ้ความเห ็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม 

งานก ่อสร้างตามข ้อ ๑๔๐ แล้ว ให ้คณะกรรมการดำเน ินงานจ ้างออกแบบหรือควบค ุมงานก ่อสร ้าง 
โดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จ ัด ท ำห น ังล ือ เช ิญ ซ วน ผ ู้ให ้บ ร ิก ารท ี่ม ีค ุณ ส ม บ ัต ิต าม ท ี่ก ำห น ด ให ้เข ้าย ื่น ข ้อ เส น อ ต ่อ  
หน่วยงานของรัฐ ไม่น ้อยกว่า ๓ ราย เว ้นแต่ในงานนั้นม ีผ ู้Iห ้บริการที่ม ีค ุณสมบัต ิตรงตามที่กำหนด 
น ้อยกว่า ๓ รายให้เข ้าย ื่นข้อเสนอ โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ท ี่เข ้ายื่นข้อเสนอ 
และให้จัดทำบัญชีรายซื่อผู้Iห้บริการที่คณะกรรมการมีหนังลือเชิญซวนไปด้วย

(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม 
(๓) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้Iห ้บริการเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการมีหนังลือเชิญซวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายซื่อผู้Iห ้บริการที่มายื่นข้อเสนอ
เม ื่อ พ ้น กำห น ดเวลาร ับ ซ อ งข ้อ เส น อ ห ้าม ร ับ เอก ส ารห ล ัก ฐาน ต ่าง  ๆ ตามเง ื่อนไข 

ที่กำหนดในหนังลือเชิญซวนเพิ่มเติมจากผู้Iห้บริการ
(๔) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ

ของผู้Iห้บริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือซื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
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(๔) ตรวจสอบการม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ัน  และเอกส ารห ล ักฐาน ต ่าง  ๆ ของผู้ให ้'บริการ 
แล ้วค ัดเล ือกผ ู้ให ้บร ิการท ี่ไม ่ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ัน และย ื่น เอกสารครบถ ้วน ถ ูกต้อง ม ีค ุณสมบัต ิ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไวในหนังสือเชิญซวน

ใน กระบวน การพ ิจารณ า อาจส อบ ถามข ้อ เท ็จจร ิงเพ ิ่ม เต ิมจากผ ู้ให ้บ ร ิการรายใดก ็ได ้ 
แต ่จะให ้ผ ู้ให ้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำค ัญท ี่เสนอไว้แล ้วม ิได ้ และหากคณะกรรมการเห ็นว ่า 
ผ ู้ให ้บริการรายใดมีค ุณสมบัต ิไม ่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน ่วยงานของรัฐกำหนดไว่ในหนังส ือเช ิญซวน 
ให้คณะกรรมการตัดรายซื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเสือกในครั้งนั้น

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ให ้บร ิการรายใดเสนอเอกสารไม ่ครบถ ้วน ห ร ือ เส น อ รายละเอ ียดแตกต ่าง 
ไปจากเง ื่อนไขท ี่หน ่วยงานของรัฐกำหนดไว่ในหน ังส ือเช ิญซวนในส่วนท ี่ม ิใช ่สาระสำคัญ  และความ 
แตกต่างนั้นไม่ม ีผลทำให้เก ิดการได้เปรียบเส ียเปรียบต่อผู้ให ้บริการรายอื่นหรือเป ็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธี้ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

(๖) พ ิจ าร ณ าค ัด เส ือ ก ข ้อ เส น อ ข อ ง ผ ู้ใ ห ้บ ร ิก าร ร าย ท ี่ถ ูก ต ้อ ง ต าม  (๔) ซ ึ่งม ีค ุณ ภ าพ  
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได ้คะแนนคุณภาพมากที่ส ุด 
และจัดสำตับ

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ให ้บริการรายที่ค ัดเส ือกไว้ซ ึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่ส ุดไม่ยอมเข้าทำส ัญญา 
หรือข ้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาท ี่กำหนด ให ้คณะกรรมการพ ิจารณาผ ู้ให ้บริการท ี่ได ้คะแนน 
คุณภาพมากที่สุดสำตับลัดไป

(๗) จ ัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น่าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๐ เม ื่อคณะกรรมการดำเน ินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธ ีค ัดเส ือก 

ได ้พ ิจารณาตามข ้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่าม ีผ ู้ให ้บริการเข ้าย ื่นข ้อเสนอเพ ียงรายเด ียวหรือม ีผ ู้ให ้บริการ 
เข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเสือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพ ื่อยกเลิกการคัดเส ือกครั้งน ั้น แต่ถ ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห ็นว่าม ีเหตุผลสมควรที่จะดำเน ินการ 
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเสือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น

ในกรณีที่ไม่มีผ ู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเสือก ให้เสนอหัวหน้า 
หน ่วยงานของรัฐผ ่านหัวหน้าเจ ้าหน ้าท ี่เพ ื่อพ ิจารณายกเล ิกการจ้างในครั้งน ั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐพ ิจารณาแล้วเห ็นว่าการดำเน ินการจ้างโดยวิธ ีค ัดเส ือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
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ข้อ ๑๔๑ ให ้น ่าความใน ข ้อ  ๑๑๘  ม าใช ้บ ังค ับ ก ับ ก ารป ระก าศ ผ ล ผ ู้ได ้ร ับ ก ารค ัด เล ือ ก  
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อ ๑๔๒ เม ื่อ ห ัว ห น ้า ห น ่ว ย ง า น ข อ ง ร ัฐ ใ ห ้ค ว า ม เห ็น ช อ บ ร า ย ง า น ข อ จ ้า ง อ อ ก แ บ บ  
หร ือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให ้คณ ะกรรมการดำเน ินงานจ ้างออกแบบหรือควบค ุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำหนังลือเชิญซวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้ายื่นข้อเสนอ

(๒) พ ิจารณาข้อเสนอของผู้ให ้บริการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น

(๓) จ ัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น่าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๓ ให ้น ่าความ ใน ข ้อ  ๑๑๘  ม าใช ้บ ังค ับ ก ับ ก ารป ระก าศ ผ ล ผ ู้ได ้ร ับ ก ารค ัด เล ือ ก  

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
วิธีประกวดแบบ

ข้อ ๑๔๔ ให ้เจ ้าห น ้าท ี่จ ัด ท ำเอ ก ส ารงาน จ ้างอ อ ก แ บ บ งาน ก ่อ ส ร ้างโด ยว ิธ ีป ระก วด แ บ บ  
พร้อมประกาศเชิญซวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

ก ารท ำเอ ก ส ารงาน จ ้างอ อ ก แ บ บ งาน ก ่อ ส ร ้างโด ยว ิธ ีป ระก ว ด แ บ บ แ ล ะป ระก าศ เช ิญ ซ ว น  
ตามวรรคหนึ่ง ล ้าจำเป็นต้องมีข ้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไวในแบบและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเส ียเปรียบก็ให้กระทำได้ เว้นแต่ 
ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐ เห ็น ว ่าจะม ีป ้ญ ห าใน ท างเส ีย เป ร ียบ ห ร ือไม ่ร ัดก ุม พ อ ก ็ให ้ล ่งร ่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

ข้อ ๑๔๔ เม ื่อห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐให ้ความเห ็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
(ก) ให ้เจ ้าหน ้าท ี่ดำเน ินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก ่อสร้าง 

โดยวิธ ีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ 
ป ิดประกาศโดยเป ิดเผย ณ สถานที่ป ิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
๑๔ ว ัน ท ำการ โด ยให ้ค ำน ึงถ ึงระ ยะ เว ล าใน ก ารช ี้แ จงรายล ะ เอ ียด  (ถ ้าม ี) แ ล ะระยะเวล าท ี่ให ้ 
ผ ู้ให ้บริการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดล่งประกาศและเอกสาร 
งาน จ ้างออกแบบงานก ่อสร ้างโดยว ิธ ีประกวดแบบให ้สำน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินผ ่านทางระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์
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การให ้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธ ีประกวดแบบ รวมทั้งเอกสาร 
ท ี่เก ี่ยวข ้องให ้กระท ำไป พ ร ้อมก ันก ับ การเผยแพ ร ่ป ระกาศและเอกสารงาน จ ้างออกแบ บ งาน ก ่อสร ้าง 
ตามวรรคหนึ่ง เพ ื่อให ้ผ ู้ไห ้บริการท ี่ประสงค ์จะเข ้าย ื่นข ้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก ่อสร ้างต ั้งแต ่ว ัน เร ิ่มต ้น จน ถ ึงว ัน ส ุดท ้ายของการเผยแพ ร ่ป ระกาศและเอกสารงาน จ ้างออกแบ บ  
งานก่อสร้าง

ใน กรณ ีท ี่ม ีความจำเป ็น ต ้องช ี้แจงรายละเอ ียดเก ี่ยวก ับ การป ระกวดแน วความค ิด  
ให้กำหนดเป็นวันทำการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอ

การกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้กำหนดเป็นวัน เวลา ทำการเพ ียงวันเด ียว 
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง

ให้น่าความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม 
(ข) เม ื่อถ ึงกำหนดวัน เวลาการเป ิดซองข ้อ เสน อ ให ้คณ ะกรรมการดำเน ิน งาน จ ้าง 

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธ ีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ของผู้ไห ้บริการทุกราย 
แล้วคัดเลือกผู้ให้'บริการที่ย ื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ 
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือก 
ผู้ไห ้บริการท ี่เสนอแนวความคิดท ี่ผ ่านเกณฑ์ค ุณภาพและเป ็นไปตามวัตถ ุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
และจัดลำดับ

(ค) ตรวจส อบ การม ีผลป ระโยชน ์ร ่วม ก ัน ของผ ู้ให ้บ ร ิการท ี่ได ้ร ับ ค ัด เล ือกตาม  (ข) 
แล้วคัดเลือกผู้Iห้บริการที่ไม,มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไปดำเนินการขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป

(ง) ให ้ค ณ ะ ก รร ม ก าร ราย งาน ผ ล ก ารพ ิจ ารณ า แ ล ะค ว าม เห ็น พ ร ้อ ม ด ้ว ย เอ ก ส าร  
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(จ) เม ื่อห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม (ง) แล้ว ให ้ห ัวหน้าเจ ้าหน้าท ี่ 
ประกาศผลผู้Iห ้บริการที่ไต ้ร ับการคัดเล ือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข ่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให ้ป ิดประกาศโดยเป ิดเผย ณ สถานที่ป ิดประกาศ 
ข อ งห น ่ว ย ง าน ข อ งร ัฐ น ั้น แ ล ะ แ จ ้งให ้ผ ู้ให ้บ ร ิก าร ท ี่เส น อ แ น ว ค ิด ท ุก ร าย ท ร าบ ผ ่าน ท าง จ ด ห ม าย  
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ
(ก) ให ้ผ ู้Iห ้บร ิการท ี่ได ้ร ับการค ัด เล ือกแนวความค ิดในข ั้นตอนท ี่ ๑ ท ุกรายพ ัฒ น า 

แนวความคิดที่ไต้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และจัดล่ง 
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเสนอรายซื่อผู้Iห ้บริการ 
ท ี่จะ เข ้าท ำส ัญ ญ าร ่วม งาน ก ัน  (ล ้าม ี) และรายซ ื่อสถาปน ิกห ร ือว ิศวกรท ุกสาขาท ี่เก ี่ยวข ้องท ี่ไต ้ร ับ  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาป้ตยกรรมหรือวิศวกรรม
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ในกรณ ีท ี่ม ีความจำเป ็นต ้องช ี้แจงรายละเอ ียดเก ี่ยวก ับการประกวดแบบให ้กำหนด 
เป ็นว ันทำการว ันใดวันหน ึ่ง โดยให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐช ี้แจงรายละเอ ียดให ้ผ ูให ้บ ร ิการท ุกรายท ราบ  
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ก่อนถึงกำหนดวันยื่นข้อเสนอ

การกำหนดว ัน  เวลาใน การย ื่น ข ้อ เส น อให ้กำห น ดเป ็น ว ัน ท ำการว ัน ใดว ัน ห น ึ่ง 
โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ไห้บริการจัดทำแบบงานก่อสร้าง

(ข) เม ื่อถึงกำหนดเวลาการเป ิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการคำเน ินงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างโดยวิธ ีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ของผู้ให ้'บริการทุกรายและการมี 
ผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ไห้บริการที่ไมมผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบล้วน 
ถ ูกต ้องแล ้วค ัด เล ือกผ ู้ไห ้บร ิการท ี่ย ื่น เอกสารหล ักฐานครบล ้วน ถ ูกต ้อง และเสนอแบบเป ็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่ส ุด 
และจัดลำดับ

ใน ก รณ ีท ี่ผ ู้ให ้บ ร ิก ารรายท ี่ค ัด เล ือ ก ไว ้ซ ึ่งไต ้ค ะแ น น ค ุณ ภ าพ ม าก ท ี่ส ุด ไม ,ยอม 
เข ้าท ำส ัญ ญ าก ับ ห น ่ว ย ง าน ข อ งร ัฐ ใน เว ล าท ี่ก ำห น ด ต าม เอ ก ส าร ง าน จ ้าง อ อ ก แ บ บ งาน ก ่อ ส ร ้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลำดับลัดไป

(ค) จัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น่าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ ให้น่าความในข้อ ๑๑๘ มาใช ้บ ังค ับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ 

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๗ หน่วยงานของรัฐอาจกำหนดเงินคำตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ ๒ 

ที่ได ้ร ับการคัดเล ือกตามข้อ ๑๔๔ (๒) (ข) โดยให ้คำน ึงความเหมาะสมและประโยชน์ต ่อทางราชการ 
เป็นสำคัญ ทั้งน ี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินคำตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน 
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย
อำนาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ข้อ ๑๔๘ การส ั่งจ ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร ั้งหน ึ่ง ให ้เป ็นอำนาจของ 
ผู้คำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๔ ๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น เกิน ๔ ๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๔๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นจะกำหนดผู้มีอำนาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ ๑๔๘ 

แตกต ่างไป จากท ี่กำห น ดไว ้ใน ระเบ ียบ น ี้ ให ้เส น อต ่อคณ ะกรรม การว ิน ิจฉ ัย เพ ื่อ ขอค วาม เห ็น ชอบ  
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานลำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ข้อ ๑๖๐ อ ัต ราค ำจ ้างอ อ ก แบ บ ห ร ือ ค วบ ค ุม งาน ก ่อ ส ร ้าง ให ้เป ็น ไป ตามอ ัตราท ี่กำห น ด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง
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หมวด ๔
การทำสัญญาและหลักประกัน

ส่วนที่ ๑ 
สัญญา

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในส ัญ ญาและการแกไขส ัญ ญาตามระเบ ียบน ี้ เป ็นอำนาจของห ัวหน ้า 
หน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เม ื่อพ ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖
วรรคลอง

ข้อ ๑๖๒ การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐ .๐ ๑ -๐ .๒ ๐  ของราคาพัลดุที่ยังไม,ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ ๐ .๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อลร้าง 
ลาธารณ ูปโภค ท ี่ม ีผลกระท บ ต ่อการจราจร ให ้กำห น ดค ่าป ร ับ เป ็น รายว ัน ใน อ ัตราร ้อยละ ๐.๒๔ 
ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นลูงลุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย 
กำหนด

ในการทำส ัญญาจ้างท ี่ปร ึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห ็นว่า ถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเก ิดความเล ียหายแก ่หน ่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จ ัดทำสัญญากำหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
เป็นรายวันในอัตราหรือจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐ .๐๑ - ๐ .๑๐ ของราคางานจ้างนั้น

การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคลองในอัตราหรือเป ็นจำนวนเงินเท ่าใด ให้หัวหน้า 
หน ่วยงานของรัฐ คำน ึงถ ึงราคา กำห น ดระยะเวลาของการใช ้งาน  และล ักษณ ะของพ ัลด ุซ ึ่งอาจม ี 
ผล ก ระท บ ต ่อ ก ารท ี่ค ู่ส ัญ ญ าขอ งห น ่วยงาน ข อ งร ัฐจะห ล ีก เล ี่ยงไม ่ป ฏ ิบ ัต ิต าม ส ัญ ญ า หร ือกระทบ 
ต่อการจราจร หรือความเลียหายแก่ประโยชน์ลาธารณะ แล้วแต่กรณี

ในกรณ ีการจ ัดหาล ี่งฃองท ี่ประกอบก ันเป ็นช ุด ถ ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส ่วนใดไปแล้ว 
จะไม่ลามารถใช้การได้โดยลมบูรณ์ แม ้ค ู่ส ัญญาจะส่งมอบลี่งฃองภายในกำหนดตามสัญญา แต่ย ังขาด 
ส ่วนประกอบบางส ่วน ต ่อมาได ้ส ่งมอบส ่วนประกอบท ี่ย ังขาดน ั้น เก ินกำหนดส ัญญ า ให้ถ ือว่าไม่ได ้ 
ส่งมอบลี่งฃองนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด

ใน กรณ ีท ี่การจ ัดห าล ี่งฃ องค ิดราคารวมท ั้งค ่าต ิดต ั้งห ร ือท ดลองด ้วย ถ ้าต ิดต ั้งหร ือทดลอง 
เกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของราคาทั้งหมด 

ทั้งนี้ ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกลารเชิญซวนให้ซัดเจนด้วย
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห ็นว่ามีความจำเป็นจะต้องกำหนดค่าปรับนอกเหนือจาก 
ที่กำหนดไว่ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว่ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 
เซ่น งานท ี่เก ี่ยวก ับเทคโนโลยีสารสนเทศ หร ืองานท ี่อย ู่ระหว ่างการร ับประก ันความชำร ุดบกพร ่อง 
จากการซ ื้อขายคอมพิวเตอร์ ให ้พ ิจารณากำหนดอัตราค่าปรับในกรณีด ังกล่าว โดยคำนึงถึงความสำคัญ 
และลักษณะของงานที่จะกำหนด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก,หน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

ข้อ ๑๖๔ ให ้หน ่วยงานของร ัฐล ่งสำเนาส ัญ ญ าหร ือข ้อตกลงเป ็นหน ังส ือ  ซ ึ่งม ีม ูลค ่าต ั้งแต ่ 
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา 
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๑๖๔ ก ารแ ก ้ไข ส ัญ ญ าห ร ือ ข ้อ ต ก ล งต าม ม าต รา ๙๗ ต ้อ งอ ย ู่ภ ายใน ข อ บ ข ่ายแ ห ่ง  
ว ัตถ ุประสงค์เด ิมของสัญญาหรือข ้อตกลงนั้น โดยหน ่วยงานของร ัฐต ้องพ ิจารณ าเปร ียบเท ียบค ุณ ภาพ 
ของพัสดุ ห ร ือรายละเอ ียดของงาน  รวมท ั้งราคาของพ ัสด ุหร ืองานตามส ัญญาหรือข ้อตกลงก ับพ ัสด ุ 
ที่จะทำการแกไขนั้นก่อนแกไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ใน กรณ ีท ี่เป ็น การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่เก ี่ยวก ับ ความม ั่น คงแข ็งแรง ห ร ืองาน เท คน ิค เฉพ าะอย ่าง 
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ 
หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น 
แล้วแต่กรณีด้วย

เม ื่อผู้ม ีอำนาจอนุม ัต ิส ั่งซ ื้อหรือสั่งจ ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัต ิการแก่ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก่ไขนั้น

ส่วนที่ ๒ 
หลักประกัน

หลักประกันการเสนอราคา
ข้อ ๑๖๖ เพ ื่อ ป ระ ก ัน ค วาม เส ียห ายท ี่อ าจ เก ิด ข ึ้น จ าก ก รณ ีท ี่ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ  ผ ู้เส น อราคา 

หรือผ ู้Iห ้บริการไม ่ปฏิบ ัต ิตามกระบวนการซ ื้อหรือจ ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให ้หน ่วยงานของร ัฐกำหนดหลักประก ันการเสนอราคา สำหรับการซ ื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ที่มี'วงเงิน'ซื้อ 
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๔ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท คังนี้

การซ ื้อหร ือจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ ให ้ม ีการวางหล ักประก ันการเสนอราคา 
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
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(๒) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๔) ห น ังส ือ ค ํ้าป ระ ก ัน ข อ งบ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ร ือ บ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ล ัก ท ร ัพ ย ์ท ี่ได ้ร ับ อ น ุญ าต  

ให้ป ระก อ บ ก ิจก ารเง ิน ท ุน เพ ื่อ ก ารพ าณ ิช ย ์แล ะป ระก อ บ ธ ุรก ิจค ํ้าป ระก ัน ต าม ป ระก าศ ข อ งธน าค าร 
แห่งประเทศไทย ตามรายซ ื่อบริษ ัทเง ินท ุนท ี่ธนาคารแห ่งประเทศไทยแจ้งเว ียนให ้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

สำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก,อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไป ให้มีการวางหลักประกัน 
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด
(๒) เช ็คหรือดราฟท์ท ี่ธนาคารเซ ็นสั่งจ ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท ี่ใช ้เช ็คหรือดราฟท์ 

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
(๔) ห น ังส ือ ค ํ้าป ระ ก ัน ข อ งบ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ร ือ บ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ล ัก ท ร ัพ ย ์ท ี่ได ้ร ับ อ น ุญ าต  

ให้ป ระก อ บ ก ิจก ารเง ิน ท ุน เพ ื่อ ก ารพ าณ ิช ย ์แล ะป ระก อ บ ธ ุรก ิจค ํ้าป ระก ัน ต าม ป ระก าศ ข อ งธน าค าร 
แห่งประเทศไทย ตามรายซ ื่อบริษ ัทเง ินท ุนท ี่ธนาคารแห ่งประเทศไทยแจ้งเว ียนให ้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณ ีเป ็นการย ื่นข ้อเสนอจากต ่างประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาชาต ิให ้ใช ้หน ังส ือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ม ีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นช ้อเสนอหรือผู้เสนอราคานำหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓) 
หรือ (๔) ให ้ผ ู้ย ื่นข้อเสนอหรือผ ู้เสนอราคาล่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File
(P o rtab le  D o cu m en t Form at) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
หร ือผ ู้เสนอราคาล ่งด ้นฉบ ับ เอกสารด ังกล ่าวมาให ้หน ่วยงานของร ัฐตรวจสอบความถ ูกต ้อง ตามวัน 
และเวลาที่กำหนด โดยจะต้องดำเน ินการวันใดวันหนึ่งภายใน ๔ วันทำการ นับลัดจากวันเสนอราคา 
เว้นแต่ไม,อาจดำเน ินการว ันใดว ันหน ึ่งได ้ ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐพ ิจารณ ากำห น ดม ากกว ่า ๑ วันได้ 
แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๔ วันทำการ น ับลัดจากวันเสนอราคา ท ั้งน ั้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข 
ในเอกสารเชิญซวนให้ซัดเจนด้วย
หลักประกันสัญญา

ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อ'ไปนี้ 
(๑) เงินสด
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น 
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) ห น ังส ือ ค ํ้าป ระ ก ัน ข อ งบ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ร ือ บ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ล ัก ท ร ัพ ย ์ท ี่ได ้ร ับ อ น ุญ าต  
ให้ป ระก อ บ ก ิจก ารเง ิน ท ุน เพ ื่อ ก ารพ าณ ิช ย ์แล ะป ระก อ บ ธ ุรก ิจค ํ้าป ระก ัน ต าม ป ระก าศ ข อ งธน าค าร 
แห่งประเทศไทย ตามรายซ ื่อบริษ ัทเง ินท ุนท ี่ธนาคารแห ่งประเทศไทยแจ้งเว ียนให ้ทราบ โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณ ีเป ็นการย ื่นข ้อเสนอจากต ่างประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาชาต ิให ้ใช ้หน ังส ือ 

ค ํ้าป ระ ก ัน ข อ งธ น าค ารใน ต ่างป ระ เท ศ ท ี่ม ีห ล ัก ฐ าน ด ี แ ล ะห ัวห น ้าห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ เช ื่อ ถ ือ เป ็น  
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็ม 
ในอ ัตราร ้อยละห ้าของวงเง ินงบประมาณ หรือราคาพ ัสด ุท ี่จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างคร ั้งน ั้น  แล ้วแต ่กรณ ี เว ้นแต่ 
การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐ เห ็น ว ่าม ีความส ำค ัญ เป ็น พ ิเศษ  จะกำหนดอ ัตราส ูงกว ่า 
ร้อยละห้าแต่ไม,เกินร้อยละสิบก็ได้

ในการทำส ัญญาจัดซ ื้อจ ัดจ ้างท ี่ม ีระยะเวลาผูกพ ันตามสัญญาเก ิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมี 
การประกันเพ ื่อความชำรุดบกพร่อง เซ่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กำหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า 
ของราคาพัสดุที่ล่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา 
และห ากใน ป ีต ่อไป ราคาพ ัส ด ุท ี่ล ่งมอบ แตกต ่างไป จากราคาใน รอบ ป ีก ่อน ให ้ป ร ับ ป ร ุงห ล ักป ระก ัน  
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีท ี่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพ ิ่มข ึ้น 
และคู่สัญญาไม่นำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนภายใน ๑๔ วัน ก่อนการล่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น 
ให ้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพ ัสดุงวดสุดท้ายของปีน ั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป ็นหลักประกัน 
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น

การกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญซวนให้เช้ายื่นข้อเสนอ 
หรือในสัญญาด้วย

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ย ื่นช ้อเสนอหร ือค ู่ส ัญ ญ าวางหล ักประก ันท ี่ม ีม ูลค ่าส ูงกว ่าท ี่กำหนดไว ้ในระเบ ียบ 
เอกสารเชิญซวน หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผ ู้ย ื่นข้อเสนอ คู่ส ัญญา หรือผู้ค ํ้าประกัน 

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้ค ืนให้แก,ผู้ย ื่นข้อเสนอ หรือผ ู้ค ํ้าประกันภายใน ๑๔ วัน 
นับกัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นซอนรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว 
เว ้นแต ่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอรายท ี่ค ัดเล ือกไว ้ซ ึ่งเสนอราคาต ํ่าส ุดไม ่เก ิน ๓ ราย ให ้ค ืนได้ต ่อเม ื่อได้ทำกัญญา 
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

(๒) หลักประกันกัญญาให้คืนให้แก่คู่ก ัญญา หรือผู้ค ํ้าประกันโดยเร็ว และอย่างข้าต้องไม่เก ิน 
๑๔ วัน นับกัดจากวันที่ค ู่ก ัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามกัญญาแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่ก ัญญา 
หรือผู้ค ํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น 
เงื่อนไขในเอกสารเชิญซวนและในกัญญาด้วย

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังลือคํ้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่กัญญาไม,มารับภายในกำหนดเวลาข้างด้น ให้รีบส่งด้นฉบับหนังลือคํ้าประกัน 
ให้แก่ผู้ย ื่นข้อเสนอหรือคู่ก ัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน 
ห ร ือ บ ร ิษ ัท เง ิน ท ุน ห ล ัก ท ร ัพ ย ์ ผ ู้ค ํ้าป ระก ัน ท ราบ ด ้วย  ส ำห ร ับ ห น ังล ือ ค ํ้าป ระก ัน อ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ 
ของธนาคารให ้ค ืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังล ือค ํ้าประกันอ ิเล ็กทรอนิกส ์ผ ่านทางระบบจัดซ ื้อจ ัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๗๑ ใ น ก าร ท ำก ัญ ญ าห าก ม ีก าร แ ก ้ไ ข ก ัญ ญ าแ ล ะ ม ีผ ล ท ำให ้ว ง เง ิน ต าม ก ัญ ญ าน ั้น  
เป ล ี่ยน แ ป ล งไป จาก เด ิม ใน ก รณ ีเพ ิ่ม ข ึ้น  ค ู่ก ัญ ญ าต ้อ งน ่าห ล ัก ป ระ ก ัน ก ัญ ญ าม าว าง เท ่าก ับ ว ง เง ิน  
หลักประกันกัญญาที่ได้เพิ่มนั้น

ล ้าหล ักประก ันก ัญญาท ี่ค ู่ก ัญญาน ่ามามอบไว้เพ ื่อเป ็นหลักประกันการปฏ ิบ ัต ิตามกัญญาลดลง 
หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่ก ัญญาตลอดอายุก ัญญา ไม,ว่าด้วยเหตุใด  ๆ
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าข้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุด 
บกพร่องตามกัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่ก ัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน 
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กำหนดในกัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ๙๑  วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง 

แล ้วแต่กรณ ี เม ื่อหน ่วยงานของรัฐได ้ห ักเง ินท ี่จะจ่ายแต ่ละครั้งท ี่จะใช ้ค ืนเง ินล ่วงหน ้าท ี่ค ู่ก ัญญาได ้ร ับ 
ไปเป ็นจำนวนเท ่าใดแล ้ว หร ือน ่าหล ักประก ันมาวางเท ่าก ับม ูลค ่าของเง ินท ี่ต ้องห ัก ค ู่ก ัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนั้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญซวน 
และในกัญญาด้วย
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หลักประกันผลงาน
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกำหนดแบ่งการชำระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด 

แล ะม ีดวาม ป ระส งค ์ให ้ม ีการห ัก เง ิน ป ระก ัน ผลงาน ใน แต ่ละงวด ให ้ก ำห น ด ก ารห ัก เง ิน ต าม อ ัต รา 
ท ี่หน่วยงานของรัฐกำหนดของเงินที่ต ้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป ็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน 
ถ ูกห ักไว ้แล ้วเป ็นจำนวนไม ่ต ํ่ากว ่าอ ัตราท ี่หน ่วยงานของรัฐกำหนด ค ู่ส ัญญามีส ิทธ ิท ี่จะขอเงินประกัน 
ผลงานคืน โดยค ู่ส ัญญาจะต ้องน ่าหน ังส ือค ํ้าประกันของธนาคารหรือหน ังส ือค ํ้าประกันอิเล ็กทรอน ิกส ์ 
ขอ งธน าคารภ ายใน ป ระเท ศ ม าค ํ้าป ระก ัน แท น ก ารห ัก เง ิน  โด ยม ีอ าย ุก ารค ํ้าป ระก ัน ตาม ท ี่ผ ู้'ว ่าจ ้าง  
จะกำหนดก็ไต้

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชำระเงินออกเป็นงวด ให้ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ห ัก เง ิน ท ี่จะจ ่ายแต ่ละคร ั้งใน อ ัตราไม ่ต ํ่ากว ่าร ้อยละห ้าแต ่ไม ่เก ิน ร ้อ ยละส ิบ ของเง ิน ค ่าจ ้าง เพ ื่อ เป ็น  
ก ารป ระก ัน ผลงาน  ห ร ือ จะให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐท ี่เป ็น ท ี่ป ร ึกษ าใช ้ห น ังส ือค ํ้าป ระก ัน ขอ งธน าคาร 
หร ือหน ังส ือค ํ้าประก ันอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ของธนาคารภายในประเทศท ี่ม ีอาย ุการค ํ้าประก ันตามท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง 
จะกำหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ไต้ ทั้งนี้ ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว่ในสัญญาด้วย

หมวด ๖
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ข้อ ๑๗๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้1ข้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว่ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องไต้รับอนุมัติจาก 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถ ูกต้องครบล้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีท ี่ม ีการทดลอง 

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น 
มาให้คำปรึกษา หรือล่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ

(๓) ให ้ตรวจร ับพ ัสด ุในว ันท ี่ผ ู้ขายหร ือผ ู้ร ับจ ้างนำพ ัสด ุมาล ่งและให ้คำเน ินการให ้เสร ็จส ิ้น  
โดยเร็วที่สุด

(๔) เม ื่อตรวจถูกต้องครบล้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้ร ับจ้างไต้ล ่งมอบพัสดุ 
ถูกต้องครบล้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาล่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ 
โดยลงซื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ 
เพื่อคำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
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ในกรณีท ี่เห ็นว่าพ ัสดุท ี่ล ่งมอบ ม ีรายละเอียดไม่เป ็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

(๔) ในกรณีที่ผ ู้ขายหรือผู้รับจ้างล่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือล่งมอบครบจำนวน 
แต่ไม,ถูกต้องทั้งหมด ถ ้าส ัญญาหรือข ้อตกลงมิไต ้กำหนดไว้เป ็นอย่างอ ื่น ให ้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวน 
ที่ถ ูกต ้อง โดยถ ือปฏ ิบ ัต ิตาม (๔) และให ้ร ีบรายงานห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐผ ่านห ัวหน ้าเจ ้าหน ้าท ี่ 
เพ ื่อแจ้งให ้ผ ู้ขายหรือผ ู้ร ับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ น ับถัดจากวันตรวจพบ แต่ท ั้งน ี้ ไม่ตัดสิทธี้ 
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ล่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม,ถูกต้องนั้น

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การไดโดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิไต้ล่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ 
ให ้ร ีบ รายงาน ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ เพ ื่อ แจ ้งให ้ผ ู้ข ายห ร ือ ผ ู้ร ับ จ ้างท ราบ ภ ายใน  ๓ ว ัน ท ำการ 
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ

(๗) ถ ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพ ัสดุโดยทำความเห ็นแย้งไว้ให ้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพ ื่อพ ิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จ ึงดำเน ินการ 
ตาม (๔) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มี,หน้าที่ดังนี้ 
(๑) ต ร ว จ ส อ บ ค ุณ ว ุฒ ิข อ ง ผ ู้ค ว บ ค ุม ง าน ก ่อ ส ร ้าง ข อ ง ผ ู้ร ับ จ ้างให ้เป ็น ไ ป ต าม ก ฎ ห ม าย  

ว่าด ้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ร ับจ ้าง และเหต ุการณ ์แวดล ้อมท ี่ผ ู้ควบค ุมงาน 

ของห น ่วยงาน ของร ัฐรายงาน  โด ยต รวจส อบ ก ับ แบ บ ร ูป รายการละเอ ียดและข ้อกำห น ดใน ส ัญ ญ า 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมท ั้งร ับทราบหรือพ ิจารณาการส ั่งหยุดงาน หรือพ ักงานของผู้ควบคุมงาน 
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ไต้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น  ๆ ตามเวลาที่เหมาะสม 
และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) น อ ก จาก ก ารด ำเน ิน ก ารต าม  (๑) และ (๒) ในกรณ ีม ีข ้อสงส ัยหร ือม ีกรณ ีท ี่เห ็นว ่า 
แ บ บ ร ูป รายก ารล ะ เอ ียด แ ล ะ ข ้อ ก ำห น ด ใน ส ัญ ญ าห ร ือ ม ีข ้อ ต ก ล งม ีข ้อ ค ว าม ค ล าด เค ล ื่อ น เล ็ก น ้อ ย  
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ 
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๔) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างล่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ 
ไต้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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(๖) เม ื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด 
ในส ัญญ าหรือข ้อตกลงแล ้ว ให ้ถ ือว ่าผ ู้ร ับจ ้างล ่งมอบงาน ครบถ ้วน ต ั้งแต ่ว ัน ท ี่ผ ู้ร ับจ ้างล ่งงาน จ ้างน ั้น  
และให ้ทำใบรับรองผลการปฏิบ ัต ิงานท ั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล ้วแต่กรณ ี โดยลงซื่อไว้เป ็นหลักฐาน 
อย่างน ้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก,ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าท ี่ ๑ ฉบับ เพ ื่อทำการเบ ิกจ ่ายเง ิน  
ตามระเบียบว่าด้วยการเบ ิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณ ีท ี่คณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุเห ็นว่าผลงานท ี่ล ่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม ่เป ็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณ ีท ี่กรรมการตรวจรับพ ัสด ุบางคนไม ่ยอมรับงานโดยทำความเห ็นแย้งไว ้ ให้เสนอ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ล้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ 
จ ึงดำเนินการตาม (๖)

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่ม ีข ั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ  ๆ อันจำเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ช ิด หรือม ีเง ื่อนไขการจ ่ายเง ินเป ็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้า 
หน ่วยงานของรัฐแต ่งต ั้งผ ู้ควบคุมงานท ี่ม ีความรู้ความชำนาญทางต ้านช ่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง 
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน 
ของห น ่วยงาน ของร ัฐท ี่เร ืยกซ ื่ออย ่างอ ื่น ของห น ่วยงาน ของร ัฐน ั้น  ห ร ือข ้าราชการ ล ูกจ ้างประจำ 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรืยกซื่ออย่างอื่น 
ของห น ่วยงาน ของร ัฐอ ื่น  ตาม ท ี่ได ้ร ับ ความ ย ิน ยอมจากห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐท ี่ผ ู้น ั้น ล ังก ัดแล ้ว  
ใน ก รณ ีท ี่ล ัก ษ ณ ะข อ งงาน ก ่อ ส ร ้างม ีความ จำเป ็น ต ้อ งใช ้ความ ร ู้ค วาม ช ำน าญ ห ล ายต ้าน  จะแต ่งต ั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ไต้

ผ ู้ควบคุมงานควรมีค ุณวุฒ ิตามที่ผ ู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีค ุณวุฒ ิไม ่ต ํ่ากว่า 
ระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพ

ในกรณ ีจำเป ็นจะต้องจ้างผ ู้Iห ้บร ิการควบคุมงานก่อสร้างเป ็นผ ู้ควบคุมงาน ให ้ดำเน ินการจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น  ๆ

ท ุกว ันให ้เป ็นไปตามแบบรูปรายการละเอ ียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง 
แก่ไขเพิ่มเต ิม หรือดัดทอนงานจ้างไต้ตามที่เห ็นสมควร และตามหลักวิชาช ่างเพ ื่อให ้เป ็นไปตามแบบ 
ร ูปรายการละเอ ียด และข้อกำหนดในสัญญา ล้าผู้ร ับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัต ิตามก็ส ั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ 
ส่วนหนึ่งส ่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก ่อน จนกว่าผ ู้ร ับจ ้างจะปฏ ิบ ัต ิให ้ถ ูกต ้องตามดำส ั่งและให ้ 
รายงานคณ ะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุหร ือผ ู้ท ี่ไต ้ร ับมอบหมายให ้ทำหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบการบริหารส ัญญา 
หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
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(๒) ในกรณ ีท ี่ปรากฏว ่าแบบร ูปรายการละเอ ียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีฃ ้อความขัดกัน 
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา 
แต่เม ื่อสำเร็จแล้วจะไม่ม ั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาซ่างที่ด ี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน 
นั้นไว้ก่อน แล ้วรายงานคณ ะกรรมการตรวจร ับพ ัสด ุหร ือผ ู้ท ี่ได ้ร ับมอบหมายให ้ทำหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จดบันท ึกสภาพการปฏิบ ัต ิงานของผู้ร ับจ้างและเหตุการณ ์แวดล้อมเป ็นรายวัน พร้อมทั้ง 
ผลการปฏ ิบ ัต ิงาน  ห ร ือการห ย ุดงาน และส าเห ต ุท ี่ม ีการห ย ุดงาน อย ่างน ้อย ๒ ฉบับ เพ ื่อรายงาน  
ให ้คณ ะก รรม ก ารตรวจร ับ พ ัส ด ุห ร ือ ผ ู้ท ี่ได ้ร ับ ม อ บ ห ม ายให ้ท ำห น ้าท ี่ร ับ ผ ิด ชอ บ ก ารบ ร ิห ารส ัญ ญ า 
หร ือข ้อตกลงและการตรวจร ับพ ัสด ุท ี่เป ็นงานจ้างก ่อสร้างทราบท ุกส ัปดาห ์ และเก ็บรักษาไว ้เพ ื่อมอบ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ 
ของผู้มี,หน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใข้ด้วย 
(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผ ู้ร ับจ ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดล่งมอบงานแต ่ละงวด 

ให ้รายงานผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ร ับจ ้างว ่าเป ็นไปตามส ัญญาหรือไม ่ ให ้คณะกรรมการตรวจรับพ ัสดุ 
หร ือผ ู้ท ี่ได ้ร ับมอบหมายให ้ทำหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบการบริหารส ัญญ าหรือข ้อตกลงและการตรวจรับพ ัสด ุ 
ที่เป ็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มี'หน้าที่ดังนี้ 
(๑) กำกับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างท ี่ปรึกษา ณ ท ี่ทำการของผ ู้ว ่าจ ้าง หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไวิในสัญญา 

หรือข้อตกลง
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ท ี่ปรึกษาน่าผลงานมาล่ง และให้ดำเนินการ 

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เม ื่อตรวจถูกต้องและครบล้วนตามที่กำหนดไวิในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง 

ท ี่ป ร ึกษ าไว ้และถ ือว ่าท ี่ป ร ึก ษ าได ้ล ่งม อบ งาน ถ ูก ต ้องครบ ล ้วน ต ั้งแต ่ว ัน ท ี่ท ี่ป ร ึก ษ าน ่าผล งาน ม าล ่ง 
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงซื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก,ที่ปรึกษา 
๑ ฉบับ แ ล ะ เจ ้าห น ้าท ี่ ๑ ฉบับ เพ ื่อ ท ำก าร เบ ิก จ ่าย เง ิน ต าม ร ะ เบ ีย บ ว ่าด ้ว ย ก าร เบ ิก จ ่าย เง ิน  
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

หรือข้อตกลง มีอำนาจสั่งให้แก่ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเต ิม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงาน 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
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(๔) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทำความเห็นแย้งไว้ 
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ 
จ ึงดำเนินการตาม (๔)

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพ ัสด ุในงานจ้างออกแบบหรือควบค ุมงานก ่อสร้างม ีหน ้าท ี่
ดังนี้

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไวในสัญญาหรือข้อตกลง
(๒) ตรวจรับงาน ณ ที่ทำการของผู้ว ่าจ ้าง หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว่ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผ ู้Iห ้บริการน่าผลงานมาล่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก 

ไม่ไต้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาป้ตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ 
ดำเนินการแก่ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว

(๔) เม ื่อตรวจถูกต ้องและครบล้วนตามที่กำหนดไวิในส ัญญาหรือข ้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้ 
และถือว่าผ ู้ให ้บริการไต้ล ่งมอบงานถูกต้องครบล้วนตั้งแต ่ว ันท ี่ผ ู้ให ้บริการน่าผลงานมาล่ง แล้วมอบแก่ 
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงซื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก,ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับ 
และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพ ื่อทำการเบ ิกจ่ายเงินตามระเบ ียบว่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเง ินของหน่วยงานของรัฐ 
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

หรือข้อตกลง ม ีอำนาจสั่งให ้แก ่ไขเปลี่ยนแปลงเพ ิ่มเต ิม หรือดัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่ส ัญญา 
ไม ่ป ฏ ิบ ัต ิตามม ีอำน าจท ี่จะส ั่งให ้ห ย ุดงาน น ั้น ช ั่วคราวได ้ ห ร ือให ้รายงาน ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ของร ัฐ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ ื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทำความเห็นแย้งไว้ 
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ 
จ ึงดำเนินการตาม (๔)

ข้อ ๑๘๑ ก รณ ีท ี่ส ัญ ญ าห ร ือ ข ้อ ต ก ลงไต ้ค รบ ก ำห น ด ล ่งม อ บ แล ้ว  แล ะม ีค ่าป ร ับ เก ิด ข ึ้น  
ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐแจ ้งการเร ียกค ่าปร ับตามส ัญ ญ าห ร ือข ้อตกลงจากค ู่ส ัญ ญ าภายใน  ๗ ว ันทำการ 
น ับถัดจากวันครบกำหนดล่งมอบ และเมื่อคู่ส ัญญาไต้ล ่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธี้ 
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

ข้อ ๑๘๒ ก ารงด ห ร ือ ล ด ค ่าป ร ับ ให ้แ ก ่ค ู่ส ัญ ญ า ห ร ือ ก าร ข ย าย เว ล าท ำก าร ต าม ส ัญ ญ า 
หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ม ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
ห ร ือ เห ต ุส ุด ว ิส ัย  ห ร ือ เก ิด จ าก พ ฤ ต ิก าร ณ ์อ ัน ห น ึ่ง อ ัน ใ ด ท ี่ค ู่ส ัญ ญ าไ ม ่ต ้อ ง ร ับ ผ ิด ต าม ก ฎ ห ม าย  
หรือเหตุอ ื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม,สามารถล่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข
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และกำหนดเวลาแห ่งส ัญญ าได ้ ให ้หน ่วยงานของรัฐระบ ุไวในสัญญาหรือข ้อตกลงกำหนดให ้ค ู่ส ัญญา 
ต ้องแจ ้งเห ต ุด ังกล ่าวให ้หน ่วยงานของร ัฐทราบภายใน ๑๔ วัน น ับถัดจากวันท ี่เหตุน ั้นได้ส ิ้นส ุดลง 
หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่ส ัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด 
หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังม ิได ้ เว ้นแต่กรณ ีเหตุเก ิดจากความผิดหรือความบกพร่อง 
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ด้น

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่าค ู่ส ัญญา 
ไม ่ส าม ารถป ฏ ิบ ัต ิตาม ส ัญ ญ าห ร ือข ้อตกลงได ้ แล ะจะต ้องม ีก ารป ร ับ ตาม ส ัญ ญ าห ร ือ ข ้อตก ล งน ั้น  
หากจำนวนเง ินค ่าปร ับจะเก ินร ้อยละส ิบของวงเง ินค ่าพ ัสด ุห ร ือค ่าจ ้าง ให ้หน ่วยงานของร ัฐพ ิจารณ า 
ดำเน ินการบอกเล ิกส ัญญาหรือข้อตกลง เว ้นแต่ค ู่ส ัญญาจะได้ย ินยอมเสียค่าปรับให ้แก่หน่วยงานของรัฐ 
โดยไม,มีเง่ือนไขใด  ๆ ท้ังส้ิน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชำรุด 
บกพร่อง ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานผ ู้ครอบครองพ ัสด ุ หร ือผ ู้ท ี่ได ้ร ับมอบหมายม ีหน ้าท ี่ร ับผ ิดชอบด ูแล 
บ ำร ุงร ักษาและตรวจสอบความชำร ุดบกพ ร ่องของพ ัสด ุ เว ้นแต่กรณ ีท ี่ไม,ม ีผ ู้ครอบครองพ ัสด ุหร ือม ี 
ห ลายห น ่วยงานครอบครอง ให ้ห ัวห น ้าเจ ้าห น ้าท ี่ม ีห น ้าท ี่ร ับผ ิดชอบด ูแลบำร ุงร ักษาและตรวจสอบ 
ความชำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น

ข้อ ๑๘๔ ในกรณ ีท ี่ป รากฏความชำร ุดบ กพ ร ่องของพ ัสด ุภายใน ระยะเวลาของการป ระก ัน  
ความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ ื่อแจ้งให ้ผ ู้ขายหรือผ ู้ร ับจ้างดำเน ินการแกไขหรือซ ่อมแซมทันท ี พร้อมทั้งแจ้งให ้ผ ู้ค ํ้าประกัน (ล้ามี) 
ทราบด้วย

ข้อ ๑๘๖ เม ื่อได ้ดำเน ิน การตามข ้อ  ๑๘๔ แล้ว กรณ ีท ี่ส ัญ ญ าจะครบกำหนดร ับประก ัน  
ความชำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพร่องของพัสดุ เพื่อป็องกันความเสียหาย 
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
ค่าเสียหาย

ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา 
ห ร ือ ข ้อ ต ก ล งน ั้น เป ็น ก รณ ีท ี่ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ ม ิได ้เร ียก ค ่าป ร ับ แ ล ้วแ ต ่ก รณ ี ห าก ค ู่ส ัญ ญ าเห ็น ว ่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดซดใช้ค ่าเส ียหาย ค ู่ส ัญญาจะยื่นดำขอต่อหน่วยงานของรัฐให ้พ ิจารณาซดใช้ 
ค่าเส ียหายก็ได้ ตามความในมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ให ้ค ู่ส ัญญายื่นดำขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่ส ัญญาภายใน ๑๔ วัน นับกัดจากวันที่ได้มี 
การบอกเลิกสัญญา

(๒) ดำขอต้องทำเป ็นหนังส ือลงลายม ือซ ื่อผ ู้ร ้อง และระบ ุข ้อเท ็จจร ิงและเหต ุผลอ ันเป ็นเหตุ 
แห่งการเรียกร้องให้ซัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๖ ๐  วัน น ับถ ัดจากวันท ี่ได ้ร ับคำขอ หากไม ่อาจพ ิจารณาไต ้ท ันในกำหนดนั้น ให ้ขอขยาย 
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไดไม,เกิน ๑๔ วันนับลัดจากวันครบกำหนดเวลาดังกล่าว 

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ทำหน้าที่ตามข้อ ๑๘๙ 
(๔) ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐแจ ้งผลการพ ิจารณ าเป ็น ห น ังส ือไปย ังค ู่ส ัญ ญ าเม ื่อพ ิจารณ าคำร ้อง 

แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับลัดจากวันที่ห ัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม ื่อหน ่วยงานของรัฐม ีหน ังส ือแจ ้งผลการพ ิจารณ าเป ็นเซ ่นใดแล ้ว หากคู่ส ัญญายังไม ่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ซดใช้คำเสียหายตามสัญญาต่อไป
ข้อ ๑๘๘ ให ้ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐแต ่งต ั้งค ณ ะกรรม การค ณ ะห น ึ่ง เร ียก ว ่า “ คณ ะกรรม การ 

พ ิจารณ าค วาม เส ียห าย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย ่างน ้อย ๒ คน 
โดยให้แต ่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 
หร ือพน ักงานของหน ่วยงานของร ัฐท ี่เร ียกซ ื่ออย ่างอ ื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจำเป็น 
หรือเพื่อประโยซน้ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคำร้องของคู่ส ัญญา
(๒) ในกรณีจำเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
(๓) พ ิจารณาคำเส ียหายและกำหนดวงเงินคำเส ียหายที่เก ิดขึ้น (ล้ามี)
(๔) จ ัด ท ำร าย งาน ผ ล ก าร พ ิจ ารณ า ตาม (๑) ถึง (๓) พ ร ้อมความเห ็น เส น อห ัวห น ้า 

หน่วยงานของรัฐ
การพิจารณาคำเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 

ว ิน ิจฉ ัยกำหนด และในกรณ ีท ี่คณ ะกรรมการม ีความเห ็นว ่า ห น ่วยงานของร ัฐต ้องซดใช ้คำเส ียหาย 
และม ีวงเง ินคำเส ียหายครั้งละเก ิน ๔ ๐,๐๐๐ บาท ให ้หน ่วยงานของรัฐจ ัดทำรายงานความเห ็นเสนอ 
กระทรวงการคล ังเพ ื่อพ ิจารณาให ้ความเห ็นชอบ ท ั้งน ี้ หล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการรายงาน ให้เป ็นไปตามที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ข้อ ๑๙๐ เพ ื่อ ป ร ะ โ ย ช น ์ใน ก ารพ ิจ ารณ าด ัด เส ือ ก ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ท ี่จ ะ เข ้าม าเป ็น ค ู่ส ัญ ญ า 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการ 
ตามที่กำหนดในหมวดนี้



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
หน้า ๖๒

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให ้พ ิจารณาถ ึงความสามารถ 
ในการปฏ ิบ ัต ิงานให ้แล ้วเสร ็จตามส ัญ ญ าของค ู่ส ัญ ญ าท ี่ทำไว ้ก ับหน ่วยงานของร ัฐเป ็นสำค ัญ  โดยให้ 
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่ส ัญญาที่ผ ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ม ีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หน่วยงาน 
ของร ัฐจะต ้องกำห น ดไวใน ป ระกาศและเอกส ารเช ิญ ซ วน เพ ื่อให ้ผ ู้ป ระกอบ การท ี่จะเช ้าย ื่น ข ้อ เส น อ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

การประเม ิน ผลการปฏ ิบ ัต ิงาน ของผ ู้ประกอบการให ้ดำเน ิน การผ ่าน ทางระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ใน กรณ ีท ี่เห ็น สมควร ร ัฐ ม น ต ร ีอ าจอ อ ก ระเบ ียบ เพ ื่อ ก ำห น ด ห ล ัก เก ณ ฑ ์ก ารป ระเม ิน ผ ล  
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้

ข้อ ๑๙๑ การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตามข ้อ ๑ ๙ ๐  นอกเหน ือจาก 
ความสามารถในการปฏิบ ัต ิงานให ้แล ้วเสร็จตามสัญญา อาจกำหนดให ้ม ีการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงาน 
ในด้านอื่น  ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้ดำนืงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป ็น 
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งน ี้ เพ ื่อให ้การพ ิจารณาคัดเล ือกข ้อเสนอของผู้ย ื่นข ้อเสนอที่จะเข ้ามา 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวด ๘ 
การทั้งงาน

ส่วนที่ ๑
การลงโทษให้เป็นผู้ทั้งงาน

ข้อ ๑๙๒ ห ้ามหน่วยงานของรัฐก่อน ิต ิส ัมพันธ์ก ับผู้ท ิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุซ ื่อ 
ไวิในบัญชีรายซื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๙๖ 
วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย

บ ุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบ ุคคลใดท ี่อย ู่ในระหว ่างการพ ิจารณ าให ้เป ็นผ ู้ท ั้งงานตามข ้อกำหนด 
ในส่วนนี้ ให ้บ ุคคลดังกล ่าวมีส ิทธิย ื่นข ้อเสนอให้แก,หน่วยงานของรัฐได้ แต ่ถ ้าผลการพ ิจารณ าต ่อมา 
ปล ัดกระท รวงการคล ังได ้ส ั่งให ้บ ุคคลธรรมดาห ร ือน ิต ิบ ุคคลน ั้น เป ็น ผ ู้ท ั้งงาน  ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐ 
ตัดรายซื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายซื่อผู้ม ีส ิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิก 
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างท ี่ได ้กระทำก่อนการส ั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก,หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม,ต ัดรายซ ื่อบ ุคคลด ังกล ่าวออ กจากรายซ ื่อผ ู้ม ีส ิท ธ ิได ้ร ับ การค ัด เล ือ ก  หร ือจะไม ่ยกเล ิก  
การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง หร ือจะไม ่ยกเล ิกการลงนามในส ัญ ญ าซ ื้อหร ือจ ้างท ี่ได ้กระทำก ่อนการส ั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีท ี่ปรากฏว่าผ ู้ย ื่นข้อเสนอหรือคู่ส ัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมี 
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑ ๐ ๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย ื่นข้อเสนอ 
คู่ส ัญญา หรือผู้ร ับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้ร ับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้Iห ้บริการ 
ออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง 
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว

เม ื่อปล ัดกระทรวงการคล ังได ้พ ิจารณ าหล ังจากท ี่ได ้พ ิงความเห ็นของคณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัย 
ตามมาตรา ๒๙ (๔) แล้ว และเห ็นว่าบ ุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ท ิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
ส ั่งให้บ ุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท ิ้งงาน โดยระบุซื่อผู้ท ิ้งงานไวิในบัญชีรายซื่อผู้ท ิ้งงาน พร้อมทิ้งแจ้งเว ียนซื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง  ๆ ทราบ รวมทิ้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ย ื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม,ว ่าจะเป ็นผู้ย ื่นข ้อเสนอที่ได ้ร ับการดัดเล ือกหรือไม ่ก ็ตาม กระทำการอ ันเป ็นการข ัดขวางการแช ่งข ้น 
อย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซื่อบุคคลธรรมดา 
หร ือน ิต ิบ ุคคลอ ื่นมาเสนอราคาแทน ให ้หน ่วยงานของร ัฐท ี่เก ี่ยวข ้องดำเน ินการตรวจสอบข ้อเท ็จจร ิง 
ว ่าบ ุคคลด ังกล ่าวสมควรเป ็น ผ ู้ท ิ้งงาน ห ร ือไม ่ โดยม ีห น ังล ือแจ ้งเห ต ุท ี่ห น ่วยงาน ของร ัฐสงส ัยไปย ัง 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกลงลัยทราบ พร้อมทิ้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังลือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ

หากผู้ย ื่นข้อเสนอที่ถ ูกลงลัยไม,ช ี้แจงภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให ้ล ือว่าม ีเหตุอ ันควร 
เช ื่อได ้ว ่าม ีการกระทำอ ัน เป ็นการข ัดขวางการแช ่งข ันอย ่างเป ็นธรรม หรือม ีการกระทำโดยไม ่ส ุจร ิต 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หร ือกระทำการโดยไม,ส ุจร ิตรายใด ซ ึ่งม ิใช ่เป ็น ผ ู้ร ิเร ิ่มให ้ม ีการกระท ำด ังกล ่าว ได ํให ้ความร่วมม ือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ได ้ร ับ การยกเว ้น ท ี่จะไม ่เป ็น ผ ู้ท ิ้งงาน ได ้ โดยแสดงเห ต ุผลห ร ือระบ ุเห ต ุผลไว ้ใน การเสน อความเห ็น  
หรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๔ 
ล ้าการกระทำด ังกล ่าวเก ิดจากห ุ้นส ่วนผ ู้จ ัดการ กรรมการผ ู้จ ัดการ ผู้บริหาร หรือผ ู้ม ีอำนาจในการ 
ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
หน้า ๖๔

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

ในกรณ ีท ี่น ิต ิบ ุคคลรายใดถ ูกส ั่งให ้เป ็นผ ู้ท ิ้งงานตามข ้อ  ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔  หรือข้อ ๑๙๔  
ให้คำสั่งด ังกล่าวมีผลไปถึงนิต ิบ ุคคลอื่นที่ดำเน ินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผ ู้จ ัดการ ผู้บริหาร หรือผ ู้ม ีอำนาจในการคำเน ินงานในกิจการของน ิต ิบ ุคคลน ั้นเป ็นบ ุคคลเด ียวก ันก ับ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จ ัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ม ีอำนาจในการคำเนินงานในกิจการของนิต ิบ ุคคล 
ที่ถ ูกพิจารณาให้เป็นผู้ท ิ้งงานด้วย

ในกรณีที่บ ุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให ้เป ็นผู้ท ิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๔ 
ให ้คำส ั่งด ังกล ่าวม ีผลไป ถ ึงน ิต ิบ ุคคลอ ื่น ท ี่เข ้าย ื่น ข ้อ เส น อ ซ ึ่งม ีบ ุคคลด ังกล ่าวเป ็นห ุ้น ส ่วน ผ ู้จ ัดการ 
กรรมการผู้จ ัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการคำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ข้อ ๑๙๗ เพ ื่อประโยชน ์ในการคำเน ินการให ้เป ็นไปตามระเบ ียบน ี้ เม ื่อปรากฏข ้อ เท ็จจร ิง 
อ ันควรสงส ัยว่า ม ีการกระท ำตามข ้อ  ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔  หรือข้อ ๑๙๔  และหน่วยงานของรัฐน ั้น 
ย ังไม ่ได ้รายงาน ไป ย ังป ล ัด ก ระท รวงก ารค ล ัง  ป ล ัด ก ร ะ ท ร ว งก ารค ล ังอ าจ เร ีย ก ให ้ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ  
หรือคู่ส ัญญา ท ี่ม ีข ้อเท ็จจริงอ ันควรสงลัยว่าม ีการกระทำอันเป ็นการขัดขวางการแข่งข ันอย่างเป ็นธรรม 
หรือกระทำการโดยไม,ส ุจร ิตมาช ี้แจงข ้อเท ็จจร ิงต ่อปลัดกระทรวงการคลัง ท ิ้งน ี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงลัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทิ้งแจ้งให้บ ุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง 
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
จากปลัดกระทรวงการคลัง

เม ื่อปล ัดกระทรวงการคล ังได ้ร ับคำช ี้แจงจากผ ู้!ด ้ร ับการด ัดเส ือกผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ หรือคู่ส ัญญา 
ท ี่ถ ูกลงล ัยตามวรรคห น ึ่งแล ้ว  ให ้ป ล ัด ก ระท รวงก ารค ล ังพ ิจารณ าค ำช ี้แ จงด ังก ล ่าว  ห ากค ำช ี้แจง 
ไม ่ม ีเหต ุผลร ับพ ิงได ้ ให ้ป ล ัด ก ระท รวงก ารค ล ังพ ิจารณ าให ้บ ุคค ลด ังก ล ่าว เป ็น ผ ู้ท ิ้งงาน  พร้อมท ิ้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย

ห ากผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อ หร ือค ู่ส ัญ ญา ท ี่ถ ูกลงล ัยตามวรรคห น ึ่ง ไม ่ช ี้แจงภายใน กำห น ดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กำหนดไว้ ให ้ถ ือว่าม ีเหตุอ ันควรเชื่อได้ว ่าม ีการกระทำอันเป ็นการขัดขวาง 
ก ารแ ข ่งข ัน อ ย ่าง เป ็น ธ รรม  ห ร ือม ีก ารก ระท ำโด ยไม ่ส ุจร ิต  ให ้ป ล ัด ก ระท รว งก ารค ล ังพ ิจารณ า 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทิ้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย

ส่วนที่ ๒
การเพิกถอนการเป็นผู้ท ิ้งงาน

ข้อ ๑๙๘ ผ ู้ท ี่ถ ูก ส ั่ง ให ้เป ็น ผ ู้ท ิ้ง ง าน ส าม าร ถ ย ื่น ค ำร ้อ งข อ เพ ิก ถ อ น ก าร เป ็น ผ ู้ท ิ้ง ง าน ไ ด ้ 
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป ็นผู้ท ิ้งงานมาแล้วไม่น ้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
เน ื่องจากมีการกระทำการอันมีล ักษณะเป ็นการขัดขวางการแข่งข ันราคาอย่างเป ็นธรรม หรือกระทำการ 
โดยไม่สุจริต ทิ้งนี้ ผู้ฃอเพิกถอนที่จะไต้รับการเพิกถอนในฃ้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗ 
เป็นผู้!ม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและถูกระงับไม,ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

(๒) ถ ูกข ึ้นบ ัญชีเป ็นผู้ท ิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ไต้ถ ูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ท ิ้งงาน เน ื่องจากมีการกระทำการอันมีล ักษณะเป ็นการขัดขวางการแข่งข ันราคาอย่างเป ็นธรรม 
หรือกระทำการโดยไม่สุจริต

ข้อ ๑๙๙ คณ ะกรรม การว ิน ิจฉ ัยอาจ เส น อ ความ เห ็น ต ่อ ป ล ัดกระท รวงการคล ัง เพ ื่อให้ม ี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สำหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนซื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายซื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้

ข้อ ๒๐๐ ผ ู้ท ิ้งงานรายใดท ี่ถ ูกเพ ิกถอนซื่อจากการเป ็นผู้ท ิ้งงานไปแล้ว หากผ ู้ท ิ้งงานรายน ั้น 
ถ ูกส ั่งให ้เป ็นผู้ท ิ้งงานซํ้าอ ีก ภายใน ระยะเวลา ๓ ปี น ับถ ัดจากว ันท ี่ไต ้ร ับการเพ ิกถอนซ ื่อออกจาก 
การเป ็น ผ ู้ท ิ้งงาน แล ้ว  การเพ ิกถอน การเป ็น ผ ู้ท ิ้งงาน ใน คร ั้งห ล ัง ผ ู้ท ิ้งงานจะไม ่ม ีส ิทธ ิไต ้เพ ิกถอน 
ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แต่จะมีส ิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ไต้ เม ื่อครบกำหนดระยะเวลา ๘ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง

ข้อ ๒๐๑ ผ ู้ท ิ้งงาน ท ี่ป ระส งค ์จะขอใช ้ส ิท ธ ิเพ ิกถอน การเป ็น ผ ู้ท ิ้งงาน ตาม ข ้อ  ๑๙๘  (๑) 
และข้อ ๑๙๘ (๒) ต ้องย ื่น คำขอเพ ิกถอน มาย ังปล ัดกระทรวงการคล ัง พร ้อมท ิ้งเอกสารหล ักฐาน 
ท ี่เก ี่ยว ข ้อ งม าเพ ื่อ ป ระ ก อ บ ก ารพ ิจารณ าด ้ว ย  ท ิ้งน ี้ ก าร เพ ิกถ อ น ก ารเป ็น ผ ู้ท ิ้งงาน จะม ีผล ต ่อ เม ื่อ  
ปลัดกระทรวงการคลังไต้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนซื่อผู้ท ิ้งงานแล้ว

หมวด ๙ 
การบริหารพัสดุ

ส่วนที่ ๑
การเก็บ การบันทึก การเบ ิกจ่าย

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพ ัสดุของหน่วยงานของรัฐให ้ดำเน ินการตามหมวดนี้ เว ้นแต่ม ีระเบ ียบ 
ของทางราชการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การบ ร ิห ารพ ัสด ุใน ห มวดน ี้ ไม ่ใช ้บ ังค ับ ก ับ งาน บ ร ิการ งาน ก ่อส ร ้าง งาน จ ้างท ี่ป ร ึก ษ า 
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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การเก็บและการบันทึก
ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบ ัญชีหร ือทะเบ ียนเพ ื่อควบคุมพ ัสด ุ แล ้วแต่กรณ ี แยกเป ็นชนิด และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ 
รายการด้วย

สำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก ็บรักษาพ ัสดุให ้เป ็นระเบ ียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบล้วนถูกต้องตรงตามบัญชี 

หรือทะเบียน

การเบิกจ่ายพัสดุ
ข้อ ๒๐๔ การเบ ิกพ ัสดุจากหน่วยพ ัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต ้องใช้พัสดุนั้น

เป็นผู้เบิก
ข้อ ๒๐๔ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่ม ีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ท ี่ได้รับ 

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
ผ ู้จ ่ายพ ัสด ุต ้องตรวจสอบความถ ูกต ้องของใบเบ ิกและเอกสารประกอบ (ล้าม ี) แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกครั้งที่ม ีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๒๐๖ หน ่วยงานของรัฐใดมีความจำเป ็นจะกำหนดวิธ ีการเบ ิกจ่ายพ ัสดุเป ็นอย่างอ ื่นให ้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสำนักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินทราบด้วย

ส่วนที่ ๒ 
การยืม

ข้อ ๒๐๗ การให ้ย ืม หร ือน ่าพ ัสด ุไปใช ้ในก ิจการ ซ ึ่งม ิใช ่เพ ื่อป ระโยชน ์ของท างราชการ 
จะกระทำมิได้

ข้อ ๒๐๘ การย ืมพ ัสด ุประเภทใช ้คงร ูป  ให ้ผ ู้ย ืม ท ำห ล ัก ฐาน ก ารย ืม เป ็น ลายล ัก ษ ณ ์อ ัก ษ ร 
แสดงเหตุผลและกำหนดวันล่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อ'ไปนี้

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้Iห้ยืม 
(๒) การให ้บ ุคคลย ืมใช ้ภายใน สถาน ท ี่ของห น ่วยงาน ของร ัฐ เด ียวก ัน  จะต ้องได ้ร ับอน ุม ัต ิ 

จ าก ห ัวห น ้าห น ่วยงาน ซ ึ่งร ับ ผ ิด ช อ บ พ ัส ด ุน ั้น  แ ต ่ล ้าย ืม ไป ใช ้น อ ก ส ถ าน ท ี่ข อ งห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ  
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ไนสภาพที่ใช้การไต้เรียบร้อย 
หากเก ิดชำร ุดเส ียหาย หรือใช้การไม่ไต้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ย ืมจัดการแกไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม 
โ ด ย เส ีย ค ่าใช ้จ ่าย ข อ งต น เอ ง  ห ร ือซ ดใช ้เป ็น พ ัส ด ุป ระเภ ท  ชนิด ขนาด ล ัก ษ ณ ะแ ล ะค ุณ ภ าพ  
อย่างเด ียวกัน หรือซดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ท ี่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กำหนด
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้ส ิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให ้กระทำไต้เฉพาะเมื่อ 

หน ่วยงานของร ัฐผ ู้ย ืมม ีความจำเป ็นต ้องใช ้พ ัสด ุน ั้น เป ็นการร ีบด ่วน จะดำเน ินการจ ัดหาได ีไม ่ท ันการ 
และหน่วยงานของรัฐผู้Iห ้ยืมมีพ ัสดุน ั้น  ๆ พอที่จะให้ยืมไต้ โดยไม่เป ็นการเส ียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 
ของตน และให ้ม ีหล ักฐานการย ืมเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษร ท ั้งน ี้ โดยปกต ิหน ่วยงานของรัฐผ ู้ย ืมจะต ้อง 
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเซ่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้(ห้ยืม

ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ไห้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป 
คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด

ส่วนที่ ๓
การบำรุงรักษา การตรวจสอบ

การบำรุงรักษา
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ 

ท ี่พร ้อมใช ้งานได ้ตลอดเวลา โดยให ้ม ีการจ ัดทำแผนการซ ่อมบำร ุงท ี่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบำรุงด้วย

ในกรณ ีท ี่พ ัสด ุเก ิดการชำร ุด ให ้หน ่วยงานของรัฐดำเน ินการซ ่อมแซมให ้กล ับมาอยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งานโดยเร็ว
การตรวจสอบพัสดุประจำปี

ข้อ ๒๑๓ ภายในเด ือนส ุดท ้ายก ่อนส ิ้นป ีงบประมาณ ของท ุกป ี ให ้ห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ 
หรือห ัวหน้าหน่วยพ ัสดุตามข้อ ๒๐๔ แต ่งต ั้งผ ู้ร ับผ ิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ ึ่งม ิใช ่เป ็นเจ ้าหน ้าท ี่ 
ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ 
เพียงวันสิ้นงวดนั้น
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน ึ่ง ให ้เร ิ่มดำเน ินการตรวจสอบพ ัสด ุในว ัน เป ิดทำการว ันแรก 
ขอ งป ีงบ ป ระม าณ เป ็น ต ้น ไป  ว ่าก ารร ับ จ ่ายถ ูก ต ้อ งห ร ือ ไม ่ พ ัส ด ุค ง เห ล ือ ม ีต ัว อ ย ู่ต รงต าม บ ัญ ช ี 
หรือทะเบียนหรือไม, มีพ ัสดุใดชำรุด เส ื่อมค ุณภาพ หรือส ูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป ็น 
ต ้องใชีในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล ้วให ้เสน อรายงาน ผลการตรวจสอบด ังกล ่าวต ่อผ ู้แต ่งต ั้งภายใน  
๓๐ วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

เมื่อผู้แต่งตั้งไต้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
๑ ชุด และล่งสำเนารายงานไปยังสำน ักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน ๑ ชุด พร้อมท ั้งล ่งสำเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ล้ามี) ๑ ชุด ด้วย

ข้อ ๒๑๔ เม ื่อผ ู้แต ่งต ั้งไต ้ร ับรายงาน จากผ ู้ร ับผ ิดชอบใน การตรวจสอบพ ัสด ุตามข ้อ  ๒๑๓ 
และปรากฏว ่าม ีพ ัสด ุชำร ุด เส ื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป ็นต้องใข้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น่าความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังดับ 
โดยอนุโลม เว ้นแต ่กรณ ีท ี่เห ็นไต ้อย ่างซ ัดเจนว่า เป ็นการเส ื่อมสภาพเน ื่องมาจากการใช ้งานตามปกติ 
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปไต้

ล ้าผลการพ ิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้ร ับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป

ส่วนที่ ๔ 
การจำหน่ายพัสดุ

ข้อ ๒๑๔ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใข้ในหน่วยงานของรัฐ 
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ ่ายมาก ให ้เจ ้าหน ้าท ี่เสนอรายงานต่อห ัวหน ้าหน ่วยงานของรัฐ เพ ื่อพ ิจารณา 
สั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ขาย ให ้ดำเน ินการขายโดยวิธ ีทอดตลาดก่อน แต่ล้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ไต้ผลดี 
ให้น่าวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(ก) การขายพ ัสด ุคร ั้งห น ึ่งซ ึ่งม ีราคาซ ื้อห ร ือได ้มารวมก ัน ไม ่เก ิน  ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ไต้

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน

(ค) การขายอุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิกส์ เซ่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ ้าหน้าท ี่ 
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว 
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
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การขายโดยวิธ ีทอดตลาดให ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณ ิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์ส ินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป ็นพัสดุท ี่ม ีการจำหน่าย 
เป ็นการท ั่วไปให ้พ ิจารณาราคาท ี่ซ ื้อขายก ันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท ้องถิ่นของสภาพป้จจุบ ัน 
ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุ 
ท ี่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไป ให ้พ ิจารณ าราคาตามล ักษณ ะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช ้งาน 
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไวิในระเบียบนี้ 
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 

แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(๔) แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
การคำเน ินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ๐ วัน นับลัดจากวันที่ห ัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐสั่งการ
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได ้จากการจำหน่ายพัสดุ ให ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามกฎหมายว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณ 

ห ร ือ ก ฎ ห ม าย ท ี่เก ี่ย ว ช ้อ งท างก าร เง ิน ข อ งห น ่ว ย งาน ข อ งร ัฐ น ั้น  ห ร ือ ข ้อ ต ก ลงใน ส ่วน ท ี่ใช ้เง ิน ก ู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

การจำหน่ายเป็นสูญ
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พ ัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถซดใช้ได้ 

หรือม ีต ัวพ ัสด ุอย ู่แต ่ไม ่สมควรดำเน ินการตามข้อ ๒๑๔ ให ้จำหน ่ายพ ัสดุน ั้นเป ็นส ูญ ตามหลักเกณฑ ์ 
ตังต่อไปนี้

(๑) ล้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม,เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้พ ิจารณาอนุมัติ

(๒) ล้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ให้คำเนินการตังนี้
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูม ิภาค ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผ ู้ใดจะเป ็นผู้ม ีอำนาจอนุม ัต ิให ้เป ็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกำหนด
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รัฐว ิสาหกิจใดม ีความจำเป ็นจะกำหนดวงเง ินการจำหน่ายพ ัสด ุเป ็นส ูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง 
ไปจากที่กำหนดไวิในระเบียบนี้ ให ้เสนอต่อคณะกรรมการวิน ิจฉ ัยเพ ื่อขอความเห ็นชอบ และเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ดำเน ินการตามข้อ ๒๑๔ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให ้เจ ้าหน้าท ี่ลงจ่ายพ ัสดุน ั้น 

ออกจากบ ัญช ีหร ือทะเบ ียนท ันท ี แล ้วแจ้งให ้สำน ักงานการตรวจเงินแผ ่นด ิน ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น

สำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก,นายทะเบ ียนภายในระยะเวลาท ี่กฎหมาย 
กำหนดด้วย

ข้อ ๒๑๙ ใน ก รณ ีท ี่พ ัส ด ุของห น ่วยงาน ของร ัฐ เก ิด ก ารชำร ุด  เส ื่อม ค ุณ ภาพ  หรือสูญไป 
ห ร ือไม ่จำเป ็น ต ้องใช ้ใน ราชก ารต ่อไป  ก ่อ น ม ีก ารต รวจส อ บ ต าม ข ้อ  ๒๑๓ แล ะได ้ด ำเน ิน ก าร  
ตาม กฎห ม ายว ่าด ้วยความ ร ับ ผ ิดท างละเม ิดของเจ ้าห น ้าท ี่ หร ือระเบ ียบน ี้โดยอน ุโลม แล ้วแต ่กรณ ี 
เสร็จสิ้นแล้ว ล ้าไม ่ม ีระเบ ียบอื่นใดกำหนดไว้เป ็นการเฉพาะ ให ้ดำเน ินการตามข ้อ ๒๑๔ ข้อ ๒๑๖ 
ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม

หมวด ๑๐ 
การร้องเรียน

ข้อ ๒๒๐ ผู้ไดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
ในกฎหมายว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบ ียบ หรือประกาศ 
ท ี่อ อ ก ต าม ค ว าม ใน ก ฎ ห ม ายว ่าด ้วยก ารจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างแ ล ะก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าค ร ัฐ  ม ีส ิทธ ิร ้องเร ียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต ้องดำเน ินการภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ร ู้หรือควรรู้ว ่า 
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
แ ล ะก ารบ ร ิห ารพ ัส ด ุภ าคร ัฐ  กฎกระท รวง ระเบ ียบ  ห ร ือ ป ระก าศ ท ี่อ อ ก ต าม ค วาม ใน ก ฎ ห ม าย 
ว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือซื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล 
ต้องลงลายมือซื่อของกรรมการซึ่งเป ็นผู้ม ีอำนาจกระทำการแทนนิต ิบ ุคคลและประทับตราของนิต ิบ ุคคล 
(ถ้ามี)

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยดำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ 
แห่งการร้องเรียนให้ซัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๐ ง
หน้า ๗๑

ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐

ข้อ ๒๒๒ ในกรณ ีท ี่หน ่วยงานของรัฐได้ร ับเรื่องร ้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐ 
พ ิจารณาข้อร ้องเร ียนให ้แล ้วเสร็จโดยเร ็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร ้องเรียนทราบโดยไม,ซักข้า พร้อมทั้งแจ้งให้ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย

ข้อ ๒๒๓ ใน ก รณ ีท ี่ค ณ ะ ก ร รม ก ารพ ิจ าร ณ าอ ุท ธ รณ ์ไ ด ้ร ับ เร ื่อ งร ้อ ง เร ีย น ต าม ข ้อ  ๒๒๐ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๓ 
วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย

ดำวิน ิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
ค ณ ะก รร ม ก าร พ ิจ าร ณ าอ ุท ธ ร ณ ์อ าจ ก ำห น ด ราย ล ะ เอ ีย ด อ ื่น เพ ิ่ม เต ิม ไ ด ้ต าม ค ว าม จ ำเป ็น  

เพื่อประโยซน้Iนการดำเนินการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิศักดิ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



บัญชีเอกสารแนบท้าย
กำหนดประเภทของผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้น

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค
ผ ู้ม ีอำนาจเหน ือข ึ้นไปหน ึ่งช ั้น  ได้แก่ ป ล ัดกระท รวงต ้น ล ังก ัดชองห น ่วยงาน ชองร ัฐ เจ ้าชอง 

เงินงบประมาณ
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๔) รัฐวิสาหกิจ

ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการชองรัฐวิสาหกิจ
(๔) มหาวิทยาลัยในกำกับชองรัฐ

ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย
(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร

ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานชองรัฐนั้นเปีนผู้ใซ้อำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตาม (๑) -  (๖)

ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานชองรัฐนั้นเป็นผู้ใซ้อำนาจเหนือ 
ข้ึนไปหน่ึงช้ันเอง

(๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอำนาจออกประกาศกำหนดแก่ไชเพิ่มเติมประเภทชองผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป 
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม



ภาคผนวก ญ



ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๐๕.๔/ 0  - ^ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-G overnm en t P ro cu rem en t : e-GP)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนชองรัฐ

อ้างถึง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาดรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มีผลบังคับใช้ 

ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๐ เป็นต้นไป โดยมาตรา ๔๗ กำหนดให้ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน 
หมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกำหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๙ กำหนดว่า การดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด ้วยวิธ ีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานชองรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent Procurem ent : e - GP) ตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และข้อ ๑๐ กำหนดให้กรมบัญชีกลางจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ ่านทางระบบจัดซื้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็น 
แนวทางปฏิบีติในการดำเนินการ น้ีน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห ็นว่า เพ ื่อให้หน่วยงาบของรัฐและผู้ประกอบการสามารถ 
ปฏ ิบ ัต ิงานได ้อย ่างถ ูกต ้องและเป ็นไปตามหลักการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุ จ ืงอาศ ัยอำนาจ 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ดังกล่าวข้างต้น กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e -G overnm en t P ro cu rem en t : e-GP) ดังนี้

๑. คู่มีอประกอบการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ดังนี้ 
๑.๑ หน่วยงานของรัฐ

๑.๑.๑ คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานชองรัฐ
๑.๑.๒ คู่มือการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ
๑.๑.๓ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับหน่วยงานของรัฐ
๑.๑.๔ ค ู่ม ือการใช ้งานระบบ e-GP กรณ ีจ ัดซ ือจ ัดจ ้างโดยว ิธ ีป ระกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานชองรัฐ
๑.๑.๔ คู่ม ีอการใช้งานระบบ e-GP กรณ ีจ ัดซ ือจ ัดจ ้างโดยวิธ ีค ัดเล ือก สำหรับ 

หน่วยงานของรัฐ

/ ๑.๑.๖ ค่มือ ...



-๒ -

๑.๑.๖ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ 

๑.๒ ผู้ค้ากับภาครัฐ
๑.เอ.๑ คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 
๑.๒.๒ คู่มือ e-m arket กรณี RFQ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 
๑.๒.๓ คู่มือ e-m arket กรณี Thai Auction สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 
๑.๒.๔ คู่มือ e-bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 
๑.๒.๔ คู่มืฮ e-Catalog สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลด คู่มือ เอกสาร วิดีโอสาธิต ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
หัวข้อ “คู่มือผู้ใซ้งานในระบบ e-GP ตามพระราชบัญญัติฯ”

๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม,ต้องดำเนินการในระบบ e-GP 
๒.๑ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไค้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔)

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๒.๑ กรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องกิน วงเงิน 

การจัดซื้อจัดจ้างตํ่ากว่า ๔,๐0๐ บาท
๒.๒.๒ กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาซน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

หน ่วยธ ุรการชองศาล มหาว ิทยาล ัยในกำก ับของร ัฐ หน ่วยงานลังก ัดร ัฐสภาหรือในกำกับชองรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระชองรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วงเงินการจัดซื้อจ ัดจ้างไม่เก ิน 
๑ ๐ 0 ,0 0 0  บาท

๒.๒.๓ กรณีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ข้อ ๗๙ วรรค ๒ 
๒.๒.๔ กรณ ีจ ้างเห มาบ ุคคลธรรมดาตามหน ังส ือ  กรมบ ัญชีกลาง ด,วนที่สุด 

ท่ี กค ๐๔๒๑.๔/ว.๘๒ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖
๒.๒.๔ กรณีการซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงไม,ถึง ๑ ๐ ,0 0 ๐  ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษา

นํ้ามันเชื้อเพลิง
๓. การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP

เคร ื่อ งคอ ม พ ิว เต อร ์ส ำห ร ับ ก ารใช ้งาน ระบ บ  e-GP ต ้องม ีค ุณ ล ักษ ณ ะข ั้น ต ํ่า เป ็น  
ระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows ๗ ช้ืนไป บราวเซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คีฮ Internet Explorer 
ตั้งแต่เวอร์ซั่น ๑๑ ข้ึนไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ซั่น ๔๐ ข้ึนไป และต้องตั้งค่า Pop up /  Setup 
Configuration รวมถึงตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-GP ตามคู่มือการตั้งค่า Pop up  
เพื่อใช้งานระบบ e-GP คู่มีอ Setup Configuration IE และคู่มือการตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์เอกสาร 
จากระบบ e-GP

/ ๔.การติดต่อ...

http://www.gprocurement.go.th


-๓ -

๔. การติดต่อสอบถาม
สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบ ัต ิงานในระบบ e-GP ลามารถติดตามข้อมูล 

ข่าวสารและติดต่อลอบถามได้ที่ซ่องทางดังต่อไปนี้
๔.๑ Facebook จัดข้อจัดจ้างภาครัฐ
๔.๒ Call C enter กรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๐-๖๔๐๐ กด ๓ 

จังเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดง m พ น ------ *

(นางสาวสุทธิรัตท์ รัตนใขติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลา^

กองการพัสดุภาครัฐ
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๓๘ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔-๖ 
e-mail address opm(i>c§d.§๐.th
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L
ด่วนท่ีสุด

กค (กวพ) ๐๔o ๕.๒/ว ๙) b  0 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

เร่ือง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic M arket: e -  m arket )
เพิ่มเติม

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราฃการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ {Electronic Market : e -  m a rk e t) 
และด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ {Electronic Bidding : e - bidding) แนบท ้ายประกาศ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) อาศัยอำนาจตามข้อ ๗ (๒) 
และ (๖) กำหนดพัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e -  m arket) 
และส่วนราชการนำร่องเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติๆ โดยกำหนดพัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e -  market) แล้ว จำนวน ๙ รายการ ซ่ึง กวพ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียน 
ให้ส่วนราซการต่างๆ เริ่มดำเน ินการจัดหาพัสดุตามแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดรายการพัสดุที่ต ้อง 
ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e -  m arket) แล้ว น้ัน

คณะกรรมการว่าด ้วยการพัสดุ (กวพ.) พ ิจารณาแล้วเห ็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารก 
ดำเน ินการจ ัดหาพ ัสด ุด ้วยว ิธ ีตลาดอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Electronic M arket: e - market) จากส ินค ้าท ี่อย ู่ใน 
ระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - catalog) ได้เพิ่มขึ้น จึงกำหนดรายการพัสดุเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ลวดเย็บกระดาษ 
๒. คลิปตำหนิบกระดาษ 
๓. ไมโครโฟน 
๔. ตู้ล็อกเกอร์ 
๔. ตู้เก็บเอกสาร 
๖. โทรทัศน์ 
๗. ลำโพงห้องประชุม 
๘. เครื่องเย็บกระดาษ 
๙. เครื่องถ่ายเอกสาร 
๑๐. เครื่องขยายเสียง 
(5)(3). เครื่องปรับอากาศ 
๑๒. เครื่องทำนํ้าเย็นแบบต่อท่อประปา 
๑๓. เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม 
๑๔. เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

/ ๑๔. ...



-๒-
๑๔. เครื่องสแกนเบอร์ 
๑๖. เครื่องพิมพ์
๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบต้ังโต๊ะ 
๑๘. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ,ค 

๑๙. เครื่องส่ารองไฟฟ้า (UPS) และ 
๒๐. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโขติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราซการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. o  ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๑ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ -  ๖
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ท่ี กค (กว'จ) ๐๔๐๕:.๒/ว คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบวิหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

กันยายน ๒๔๖๐
เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐท่ีได้จัดทำไว้แล้ว

ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบวิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี.อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
อ้างถึง พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบวิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบวิหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๑๒๙ วรรคสอง บัญญัติใหั[นระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นช้อเสนอ 
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ด้องปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานชองรัฐใดมีการจัดทำบัญชี 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองด้นไว้แล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ื1ช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐ 
น้ันใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองด้นท่ีหน่วยงานของรัฐได้จัดทำไว้แล้วต่อไป โดยให้ถือ 
เป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบวิหารพัสดุภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ่ือให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบวิหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติในระหว่างการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัต ิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐไม่แล้วเสร็จ จึงเห็นควรซ้อมความเช้าใจเกี่ยวกับ 
การใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐว่า กรณีหน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทำบัญช ี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองด้นไว้แล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ื1ช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐน้ัน 
ใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องด้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำไว้แล้วต่อไป รวมท้ัง

/การ...



การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การต่อทะเบียน และการเลื่อนซั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขา 
งานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐได้จัดทำไว้เดิม ไปจนกว่ากรมบัญชีกลางจะมีการประกาศรายซื่อผู้ขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานจองรัฐตามมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง 
แห่งพระราซบัญญ้ติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโซติ) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

กรรมการวินิจฉัย
ปฏิน์ติราฃการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๙ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ขอแสดงความนับถือ
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ด่ว1เท่ีสุด
ท่ี กค (กวจ)๐๔๐๙๒/'ว c/ไส ุ^ คณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดฃี้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสัดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม, ๑๐๔๐๐ 

กันยายน ๒๔๖๐
เร่ือง การอนุมัติยกเว้นัโห้การเข่าหรือการจ้างทีค้องกระทำต่อเนื่องไปโนปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนาม

ไนสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
เรียน ปลัดกระทรวง อริบด๊ อริการบดี เลขาริการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราขการจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว้าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราซm รส่วนฟ้องถ่ํน และหน่วยงานอ่ีนของรัฐ
ด้วยบ่ราทฎว่า มีหน่วยงานของรัฐได้ทำสัญญาเข่าหรือจ้างเป็นรายปี โดยสภาพของงานมีความจำเป็น 

จะต้องเข้าหรือจ้างต่อเนื่องไปรกในปีงบ่ประมาณใหม่หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงกับผู้ใหัฝาหรือผู้รับจ้างรายเดีม 
หรือรายใหม่ แล้วแต่กรณี ซ็่งหน่วยงานของรัฐได้ดำเน้นการจัลหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน 
ภายในวันที่ ๑ ดุลาคม อันเนื่องมาจากพระราชบัญญั'ติงบ่ประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่มีผลใช้บังคับ หรือ 
มีผลใช้บังค้นแล้ว แต่สำนักงนประมาณยังอนุมัติเงินประจำงวดให้ไม่ทันภายในว้นที่ ๑ ตุลาคม หรือผู้,มีอำนาจ 
ของหน่วยงานของรัฐอนุมัติเงินงบประมาณไม่ทันภายในวันแรกของปีงบประมาณของหน่วยงานของ■ รัฐนั้น 
โดยให ้ส ัญ ญ าเข ่าหรอสญ ญ าจ ้างม ีผลย ้อนหล ังไปด ั้งแต ่ว ันท ี่ £5) ต ุลาคม หรือว ันอื่นอ ันเป ็นวันเร ิ่มด ้น 
ปีงบ่ประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือวันที่มีการเข้าหรือการจ้างจรง แล้วแต่กรณี

คณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยป ีญ ห าจ ัดส ิ้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัลด ุภาคร ัฐ  อๆค้ยอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดเอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ-ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๒๙ (๙) จึงอนุมัติยกเว้นการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยm รจัดซอจัดจ้างและการบริหารพัลดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้งนี้

๑, ให้การทำสัญญาเข่าหรือสัญญาจ้าง ทุหน่วยงานของรัฐต่างๆ มีความจำเป็นต้องเข่าหรือจ้าง 
ต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับ่ผู้ให้เข่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ 
แล้วแต่กรณี ซงหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจดหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญฺญาได้ทันภายในวับที่ 
๑ ตุลาคม หรือวันแรกของปีงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ มีผลย้อนหลังไปดั้งแต่วันที่ ร) ตุลาคม หรือวันอ่ืน 
อันเป็นวันเริมด้นปีงบประมาณ หรือวับทีมีการเช่าหรือการจ้างจริง แล้วแต่กรณี

๒. ไนการดำเนินการจัดvnของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในหลักเกณทัโด้รับการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ 
ตามนัยข้อ ๑ จะต้องปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐรู้ตัวผู้ให้เข่าหรอผู้รบจ้าง ที่จะลงนามเป็นคู่สัญญาและผู้มีอำนาจ 
อนุม ัต ิให้เช ่าหรือจ้างจากรายที่จ ัดหาไว้แล้วก่อนสนปีงบประมาณ เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่อาจลงนาม 
ในสัญญาได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม หรือวับอื่นอันเป็นวับเริ่มด้นปีงฃประมาณเทานั้น

จืงเรืยนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่ายงานในสังกัดและเจัาหน้าท่ีที่เก่ียวช้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บับัไ"
(นางลาวสุทธิ,รัตน์ รัฅนโชติ)

อริบดีกรมบัญชีกลาง 
กรรมการวินิจนัย

ปฏิบัติราซการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๙๓๑๑ ๔๙๕๑ ๙๙๙๙ โทรลาร ๐ ๒๑๒๗ ๙๑๘๙ - ๖



ภาคผนวก ฑ



ด่วนท่ีสต
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/'ว คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดชื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐น กันยายน ๒๔๖๐

เรอง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจำเป็นต่อเนื่อง
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราฃการจังหวัด ผู้ว่าราฃการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ด้วยปรากฏว่า มหีน่วยงานของรัฐได้ทำสัญญาเช่าหริอการจ้างเหมาบริการที่มีชว่งเวลาสันสุด 

ของสัญญาเ{เนระยะเวลาหนึ่งๆ หริอเป็นรายปี และเมื่อครบกำหนดเวลาการเข่าหริอการให้บริการตามสัญญาแล้ว 
บางกรณีมีความจำเป็นต้องเช่าพัสดุจากผู้ให้เช่ารายเดิม หริอจ้างผู้ให้บริการรายเติมต่อเนื่องไปอีก จ๊งไม่สามารถ 
ดำเนินการจัดเช่าหริอจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชีญซวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกได้

คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า 
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖0 ชองหน่วยงาน 
ของรัฐ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวย่ิงฃ้ีน กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเช่าพัสดุ 
จากผู้ให้เช่ารายเดิมหริอจ้างผู้ให้บริการรายเดิมต่อเนื่องเพื่อประใยฃน์แก่ทางราฃการ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาจัดเช่าหริอจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
กา'•จัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๗๘ (ค)

จีงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงาบใบลังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เทยาข้องปฏิบีฅัต่อไป

ขอแสตงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) 
อธิบดีกรม'บัญชีกลาง 

กรรมการวินิจฉัย
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔รท๑๑ ๔ ๕ ๕ รก ๙๔๘๘ และ ๔๔๘๙ 
โทรสาร o  ๒๑๒๗ ๗๑๘๔-๖



ภาคผนวก ฒ



ด่วนท่ีศุด
ท่ี กค (กวจ) 0๔0๕.๒/ว

■ 3M กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางปฏ ิบ ัต ิในการดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างเพ ื่อ เพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการใช ้จ ่ายงบประมาณ รายจ ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ป ล ัดกระท รวง อธ ิบด ี อธ ิการบ ด ี เล ข าธ ิก าร  ผ ู้อ ำน ว ย ก าร  ผ ู้บ ัญ ข าก าร  ผ ู้ว ่าร าข ก าร จ ังห ว ัด  
ผ ู้ว ่าราช ก ารก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร ผ ู้ว ่าก าร  ห ัวห น ้าร ัฐว ิส าห ก ิจ  ห ัวห น ้าส ่วน ราขก ารส ่วน ท ้องถ ิ่น  

และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร ๐๕๐๕ /ว ๔๒๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามหนังส ือท ี่อ ้างถ ึง ในคราวประช ุมคณ ะรัฐมนตร ีเม ื่อว ันท ี่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติ 
ในคราวที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ มาตรการเพ ิ่มประส ิทธ ิภาพการใช ้จ ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณ รายจ ่ายเพ ิ่ม เต ิม  ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า เน ื่องจาก 
พ ร ะ ร าข บ ัญ ญ ัต ิก า ร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง แ ล ะ ก าร บ ร ิห า ร พ ัส ด ุภ า ค ร ัฐ  พ .ศ . ๒๕๖๐ จะม ีผ ล ใช ้บ ังค ับ ใน ว ัน ท ี่ 
๒๓ ส ิงห าคม ๒๕๖๐ ซ ึ่งส ่งผ ล ให ้ว ิธ ีป ฏ ิบ ัต ิใน ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง เป ล ี่ยน แ ป ล งไ ป  ดังน ั้น จ ีง เห ็น ค วรให ้ 
ก รม บ ัญ ช ีก ลางร ่วม ก ับ ส ำน ัก งาน คณ ะก รรม ก ารก ฤ ษ ฎ ีก า ส ำน ักงบ ป ระมาณ  และห น ่วยงาน ท ี่เก ี่ยวข ้อ ง 
พ ิจารณากำหนดแนวทางการดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างในกรณ ีต ่างๆ ตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ให ้เก ิดความขัดเจน 
และเร ่งประขาส ัมพ ันธ์ทำความเช ้าใจก ับส ่วนราขการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นโดยด่วน เพื่อให้สามารถ 
ปฏิบัติตามพระราขบัญญัติๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณ ะกรรมการว ิน ิจฉ ัยป ีญ ห าการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบ ร ิห ารพ ัส ด ุภาคร ัฐ  พ ิจ าร ณ าแ ล ้ว  
เห ็น ค ว ร ว ิน ิจ ฉ ัย แ น ว ท างป ฏ ิบ ัต ิใน ก าร ด ำเน ิน ก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างต าม พ ร ะ ร าซ บ ัญ ญ ัต ิก าร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีปกติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต้องใช้วิธีประกาศเชีญขวนทั่วไปก่อนตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 
เว้นแต่เป็นกรณีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค)ให้ใช้วิธีดัดเสือก หรือตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (ง) ให้ใช้ว ิธีเฉพาะเจาะจง

๒. ก รณ ีม ีค วาม จำเป ็น เร ่งด ่วน  ห าก ล ่าช ้าอ าจ จ ะ เส ีย ห าย แ ก ่ร าช ก าร  เต ิม ต าม ร ะ เบ ีย บ  
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม กำหนดให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ให้คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เชิญผู้ม ีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา 
และหากเห็นสมควรกใ็ห้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้น้ัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นด้นไป หน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

/ด้องปฏิบัติ...



- ๒ -

ต้องปฏิบัติตามพระราซบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีดังกล่าวสามารถ 
ดำเนินการไต้โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง 
(๒) (ง) แล้วแต่กรณี ดังนี้

๒.๑ หากหน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยวิธีดัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ค) 
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม,อาจคาดหมายไต้ กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างให้เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ กำหนดให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดท0าหนังสือเชิญซวน 
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เช้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแตในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือก

๒.๒ หากหน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ง) 
กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เน ื่องจากเก ิดอุบ ัต ิภ ัยหรือภ ัยธรรมขาติ หรือเกิดโรคติดต่อ 
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว ่าด ้วยการจัดซ ื้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ (๑) (ข) กำหนดให้ดำเนินการ 
โดยคณะกรรมการซ ื้อหรือจ ้างโดยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเช ิญซวนผู้ประกอบการที่ม ีอาซีพขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงรายโดรายหนึ่งมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น 
หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำไต้

๓. กรณ ีม ีวงเง ินในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างครั้งหน ึ่งไม ่เก ิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เด ิมตามระเบ ียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ดำเนินการซื้อหรือจ้าง 
โดยวิธีตกลงราคา โดยการให้เจ้าหน้าที่พ ัสดุติดต่อตกลงราคาภับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้า 
เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างไต้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นขอบจากหัวหน้าส่วนราขการนั้น ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ห น ่วยงาน ของร ัฐต ้องปฏ ิบ ัต ิตามพ ระราซบ ัญ ญ ัต ิการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีดังกล่าวสามารถดำเนินการไต้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) 
ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๗๙ กำหนดให ้เจ ้าหน ้าท ี่เจรจาตกลงราคาภ ับผ ู้ประกอบการท ี่ม ีอาข ีพขายหร ือร ับจ ้างน ั้นโดยตรง 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างไต้ภายในวงเงินที่ไต้รับความเห็นขอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔. กรณ ีการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างโดยว ิธ ีด ัด เล ือกกรณ ีม ีความจำเป ็น เร ่งด ่วนท ี่ต ้องใช ้พ ัสด ุน ั้น  
อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบ ัติภ ัยหรือภัยธรรมขาติ 
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อตามมาตรา ๕๖ (๒) (ง) ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องประกาค 
เผยแพร่แผนการจัดซ ื้อจ ัดจ้างตามความในพระราขบัญญ ัต ิการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ประกอบกับในขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง กรณีการจัดซื๋อจัดจ้างที่มี 
ความจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) 
และตามมาตรา ๕๖ (๒) (ง) ก็ไต้รับการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงไต้ 
โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

/ ๕. การบันทีก...



- ๓

๕. การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) 

และ (ง) เจ ้าหน้าที่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP จนถึงขั้นตอนบันทึก 
รายละเอียดของรายงานขอซื้อหรือขอจ้างที่ได้รับอนุมัติ (ขั้นตอนบันทึกเลขที่ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ในระบบ e-GP) เพื่อประกาศเปีดเผยข้อมูลประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ข. 
สำหรับการบ ันท ึกข ้อม ูลการจัดซ ื้อจ ัดจ้างในขั้นตอนอื่นๆ ของวิธ ีด ังกล่าว หน ่วยงานของร ัฐท ี่เบ ิกจ ่าย 
ในระบบ GFMIS ต้องบันทึกข้อมูลก่อนการจัดทำ P 0  เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโขติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

กรรมการวินิจฉัย
ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗0๐๐ ต่อ ๔๕(£๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖
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ด่วนทีธุด
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว e n \ o คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

กันยายน ๒๔๖๐
เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ พินฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญขาการ ผู้ว่าราขการจังหวัด ผู้ว่าราขการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราขกัารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ตามที่คณะรัฐมนตรีไต้มิมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๔๒ เห็นขอบตามที่กระทรวงการคลัง 

เสนอมาตรการให้ความช่วยโหลือ ส ์นฟและพัฒนาเศรษฐกจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยขยายเวลา 
ตามมติคณะรัฐมนตรีออกไปอีก ๒ ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภูาคใต้ และให้ความช่วยเหลือ 
พ ินฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้ส่วนราขการที่จะทำการจัดซื้อในวงเงินเกิน 
๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท แต่ไม่เกิน ๑ ๔ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท หรือจัดจ ้างในวงเงินเกิน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท แต่ไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สามารถจดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พุ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ส่วนราชการในภูมิภาคหรือส่วนราชการในส่วนกลาง 
ที่มิหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ในุเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใหอยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
นั้นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี',ที่จะพิจารณาไต้ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
เป็นสำคัญ น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
กรณีจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดขัายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ1 อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ซึ่งยังไม่กลับคืนุ 
สู่สภา'วะปุกติ และการจัดหาพัสดุของจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจยังคงต้องอาศัยผู้รับจ้างในพื้นที่ 
ดงน้ัน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างแลฺะการบริหารพัสดุภาครัฐดำเนินการไต้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ให้หัวหน้าหนื่วยงานของรัฐในภูมิภาคหรือหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 
ที่มิหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาคนั้นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแตกรณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
ตามพระราชบัณญํ่ตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ มาตรา ๔๖ (๑) (ข) กรณีพัสดุ 
ท ี่ต ้องการจ ัดซ ื้อจดจ ้างม ิค ุณ ล ักษ ณ ะเฉพ าะเป ็น พ ิเศษห ร ือซ ับ ซ ้อน ห ร ือต ้องผล ิต  จำห น ่าย ก ่อสร้าง 
ห ร ือให ้บ ร ิการโดยผ ู้ป ระกอบ การท ี่ม ิป ีม ือโดยเฉพ าะห ร ือม ิความ ชำน าญ เป ็น พ ิเศษ ห ร ือ ม ิท ักษ ะส ูง 
และผู้ประกอบการนั้นมิจำนุวนจำกัด หรือวิธ ีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๔๖(๒) (ง) กรณ ีม ิความจำเส ัน 
ต้องใขพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรค,ติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไปหรือคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความส่าข้า 
และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโซติ) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

กรรมการวินี้จฉัย
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๘๘ -  ๙ , ๔๓๑๑ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖
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าวกรมบัญชีกลาง

’+0ๅน้*พ T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  S  D E P A R T M E N T  N E W S

ฉบับที 50/2560 วันที 19 กันยายน 2560

กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่างๆ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 0 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 0 และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวช้อง สามารถปฏิบัติ ได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้แจ้งเร่ืองแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวช้อง สามาร!ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง มีดังน้ี
1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปก่อน แต่หากเป็นกรณีท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน 

ท่ีต้องใช้พัสดุน้ันเน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมาย ให้1ช้วิธีดัดเลือกได้ หรือเป็นกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุน้ัน 
โดยฉุกเฉิน ให้โ,ช้วิธิเฉพาะเจาะจง'ได้

2. การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการซ้ือหรือ 
จ้างโดยวิธีดัดเลือก จัดทำหนังลือเชิญซวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไม่น้อยกว่า 3 ราย 
เพื่อพิจารณาดัดเลือก หรือการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ
หนังลือเชิญซวนผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงรายใดรายหน่ึงมาย่ืนเสนอราคา และให้คณะกรรมการ 
สามารถต่อรองราคาได้เท่าท่ีจะทำได้

3. การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ดำเนินการซ้ือหรือจ้างไดีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้เจ้าหน้าท่ี 
เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีซ้ือหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

4. การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีดัดเลือกกรณีท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุ หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจัดซ้ือจัดจ้าง 
พัสดุท่ัวไปและม่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน ให้ได้รับการ 
ยกเว้นไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ก็ได้รับการยกเว้น
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

5. การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
วิธีเฉพาะเจาะจง ให้เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลโครงการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ e-GP จนถึงข้ันตอนบันทึกรายละเอียด
ของรายงานขอซ้ือหรือขอจ้างท่ีได้รับอนุบัติ เพื่อประกาศเปิดเผยข้อมูลประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง



ของสำนักงาน ป.ป.ซ. สำหรับการบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในข้ันตอนอ่ืนๆ ของวิธีดังกล่าว ท้ังน้ี การเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS ต้องบันทึกข้อมูลดังกล่าวก่อนการจัดทำ P0 เพ่ือเบิกจ่ายเงินต่อไป

“แนวทางปฏิบัติดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะเร่งประซาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้สามารถ 
ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างๆ ฉบับใหม่ ได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น” นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวในตอนท้าย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


