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ก 

 

ค ำน ำ 
 พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ประกาศ฿นราชกิจจา
นุบกษา มืไอวันทีไ โไ กุมภาพันธ์ โ5ๆเ ละมีผลบังคับ฿ชຌ฿นวันทีไ โใ สิงหาคม โ5ๆเ ป็นตຌนเป   
มีหตุผล฿นการประกาศ฿ชຌ พืไอ฿หຌการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานทีไป็นมาตรฐานดียวกัน ดยการก าหนดกณฑ์มาตรฐานกลาง พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐทุก
หงน าเป฿ชຌป็นหลักปฏิบัติ ดยมุงนຌนการปຂดผยขຌอมูลตอสาธารณชน฿หຌมากทีไสุด พืไอ฿หຌกิดความ
ปรง฿สละปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันอยางป็นธรรม มีการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางทีไค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงานป็นส าคัญซึไงจะกอ฿หຌกิดความคุຌมคา฿นการ฿ชຌจายงิน มีการวางผนการ
ด านินงานละมีการประมินผลการปฏิบัติงานซึไงจะท า฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌ างมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล รวมทัๅงพืไอ฿หຌป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงสริม฿หຌภาคประชาชนมีสวนรวม฿น
การตรวจสอบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐซึไงป็นมาตรการหนึไงพืไอป้องกันปัญหาการทุจริตละประพฤติมิ
ชอบ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 

 นายกรัฐมนตรี เดຌมีขຌอสัไงการ฿นคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ แ สิงหาคม โ5ๆเ ฿หຌ
ทุกสวนราชการด านินการพัฒนาละปรับปรุงการท างานภาย฿นหนวยงานของตน ฿หຌมีประสิทธิภาพ
มากยิไงขึๅน ดยฉพาะงานบริการประชาชน ดังนัๅนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม ิพลอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ีจึงเดຌมีค าสัไงตงตัๅงคณะท างานตรวจสอบละจัดท า
ค านะน าตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ  พืไอท าหนຌาทีไ
จัดท านวทางปฏิบัติทีไชัดจน จัดท าคูมือประกอบการด านินงาน ละก าหนดมาตรการป้องกันการ
ทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿นการนีๅ คณะท างานฯ เดຌด านินการตามอ านาจหนຌาทีไรียบรຌอยลຌว ดยเดຌ
จัดท า คูมือประกอบการด านินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  โ5ๆเ  พืไอ ฿หຌส วนราชการ  รั ฐวิ สาหกิจ  ละองค์การมหาชน฿นสั งกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม เดຌน าเป฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติตามอ านาจหนຌาทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌ
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม กอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด ละสอดคลຌองกับหลักการ คุຌมคา ปรง฿ส มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
ตรวจสอบเดຌ  
   

 

คณะท างานตรวจสอบละจัดท าค านะน า 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละ 

    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ 

 



ข 

 

สำรบัญ 

           หนຌา 
ค ำน ำ ก 

สำรบัญ                                                                                                    ข - ง 
สำรบัญตำรำง จ 

สำรบัญภำพ ฉ 

บทที่ 1   ความรูຌทัไวเปกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ           แ - ๆ 

บทที่ 2   กระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ    
ภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ                            ็-5โ 

บทที่ 3    นวปฏิบัติการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการ        
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ิWorkflowี                    53-่แ 

บทที่ 4   มาตรการพิไมประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 82-่็ 

 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  

บรรณำนุกรม             88 

ภำคผนวก 

ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ 

ภาคผนวก ข กฎกระทรวงก าหนด฿หຌหนวยงานอืไนป็นหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ 

ภาคผนวก ค กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์กีไยวกับผูຌทีไมีสิทธิขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ  
 พ.ศ. โ5ๆเ 

ภาคผนวก ง กฎกระทรวงก าหนดพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุนละก าหนด
วิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดยวิธีคัดลือกละวิธีฉพาะจาะจง พ.ศ. โ5ๆเ 

ภาคผนวก จ กฎกระทรวงก าหนดวงงินการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดยวิธีฉพาะจาะจงวงงิน
การจัดซืๅอจัดจຌางทีไเมท าขຌอตกลงป็นหนังสือ ละวงงินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿น
การตงตัๅงผูຌตรวจรับพัสดุ พ.ศ. โ5ๆเ 

ภาคผนวก ฉ กฎกระทรวงก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการขึๅนทะบียนทีไปรึกษา  
 พ.ศ. โ5ๆเ 

 

 

 



ค 

 

สำรบัญ (ต่อ) 

ภาคผนวก ช กฎกระทรวงก าหนดอัตราคาจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุม
งานกอสรຌาง พ.ศ.โ5ๆเ 

ภาคผนวก ซ กฎกระทรวงก าหนดรืไองการจัดซืๅอจัดจຌางกับหนวยงานของรัฐทีไ฿ชຌสิทธิ
อุทธรณ์เมเดຌ พ.ศ. โ5ๆเ 

ภาคผนวก ฌ ระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ 

ภาคผนวก ญ หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ กค เไเ5.ไ/ว ใโโ  ลงวันทีไ โไ 
สิงหาคมโ5ๆเ รืไอง นวทางปฏิบัติ฿นการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางผาน
ระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ิe-Government 

Procurement : e-GPี  
 ภาคผนวก ฎ หนังสือคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ กค 

ิกวพีเไเ5.โ/ว ใโเ ลงวันทีไ โไ สิงหาคม โ5ๆเ รืไอง การก าหนดสินคຌา
ส าหรับด านินการจัดหาดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic Market : 

e-market)พิไมติม  
ภาคผนวก ฏ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 
     ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ  กค ิกวจี เไเ5.โ/ว ใใๆ ลงวันทีไ ไ  

       กันยายน โ5ๆเ รืไอง ซຌอมความขຌา฿จกีไยวกับการ฿ชຌบัญชีผูຌประกอบการงาน
กอสรຌางของหนวยงานของรัฐทีไเดຌจัดท าเวຌลຌวกอนวันทีไพระราชบัญญัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ฿ชຌบังคับ 

ภาคผนวก ฐ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 
 ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ  กค ิกวจี เไเ5.โ/ว ใไๆ ลงวันทีไ ่  

  กันยายน โ5ๆเ รืไอง การอนุมัติยกวຌน฿หຌการชาหรือการจຌางทีไตຌองกระท า 
ตอนืไองเป฿นปงบประมาณ฿หม ตเมอาจลงนาม฿นสัญญาเดຌทัน มีผล
ยຌอนหลัง  

ภาคผนวก ฑ  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 
   ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ  กค ิกวจี เไเ5.โ/ว ใไ็ ลงวันทีไ ่  

  กันยายน โ5ๆเ รืไอง การชาละการจຌางหมาบริการทีไมีความจ าป็น
ตอนืไอง 

 

 



ง 

 

สำรบัญ (ต่อ) 

ภาคผนวก ฒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 
 ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ  กค ิกวจี เไเ5.โ/ว ใ5ๆ ลงวันทีไ แใ  
  กันยายน โ5ๆเ รืไอง นวทางปฏิบัติ฿นการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางพืไอพิไม 

ประสิทธิภาพการ฿ชຌจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 
โ5ๆเ ละงบประมาณรายจายพิไมติม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆเ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ โโ สิงหาคม โ5ๆเ  

 ภาคผนวก ณ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 
  ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ดวนทีไสุด ทีไ กค ิกวจี เไเ5.โ/ว ใๆเ ลงวันทีไ แ5  
  กันยายน โ5ๆเ รืไอง ซักซຌอมความขຌา฿จมาตรการ฿หຌความชวยหลือ ฟ้ืนฟู 
   ละพัฒนาศรษฐกิจ฿นขตพัฒนาพิศษฉพาะกิจ 

ภาคผนวก ด ขาวกรมบัญชีกลาง ฉบับทีไ 5เ/โ5ๆเ วันทีไ แ้ กันยายน โ5ๆเ ส าหรับ
นวทางปฏิบัติ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง     
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สำรบัญตำรำง 
           หนຌา 

ตารางทีไ ไ-แ 5ๆ-5่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ 

 

สำรบัญภำพ 
                                                                                             หนຌา 

ภาพทีไ โ - แ กระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ                                     7 

ภาพทีไ ใ -แ ขัๅนตอนการด านินการจัดหาพัสดุ     57-81 
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บทท่ี 1 

ควำมรูຌทั่วเปกี่ยวกับกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 
1. กฎหมำยละระบียบท่ีกี่ยวขຌอง 

 1.1 พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15 หมวด 132 

มาตรา) ริไม฿ชຌบังคับวันทีไ 23 สิงหาคม 2560  

1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      

1.3 ระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(10 หมวด 223 ขຌอ)  

1.4 ประกาศ 

 ทัๅงนีๅ มีรายละอียดตามภาคผนวก ก-ค  

 
 

2.  กำรจัดซืๅอจัดจຌำงละประภทของพัสดุ 
 2.1 การจัดซืๅอจัดจຌาง หมายถึง การด านินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงพัสดุดยการซืๅอ จຌาง ชา
ลกปลีไยน หรือดยนิติกรรมอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 

2.2 พัสดุ บงป็น 6 ประภท ดังนีๅ 
 (1) สินคຌา เดຌก วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีไดิน สิไงปลูกสรຌาง ละทรัพย์สินอืไนโ รวมถึงงานบริการทีไ
รวมอยู฿นสินคຌานัๅนดຌวย ตมูลคาของงานบริการตຌองเมสูงกวาของมูลคา สินคຌา นัๅน 

 (2) งานบริการ เดຌก งานจຌางบริการ งานจຌางหมาบริการ งานจຌางท าของละการรับขน 

 (3) งานจຌางกอสรຌาง เดຌก งานกอสรຌาง งานกอสรຌางสาธารณูปภค หรือสิไงปลูก สรຌางอืไน฿ด 
ละการซอมซม ตอติม ปรับปรุง รืๅอถอน หรือการกระท าอืไน฿ดทีไมีลักษณะท านองดียวกันกับ
อาคารสาธารณูปภค หรือสิไงปลูกสรຌางนัๅน รวมถึงงานบริการทีไรวมอยู฿นสินคຌานัๅน ตมูลคาของงาน
บริการตຌองเมสูงกวามูลคา งานกอสรຌาง นัๅน ดยทีไ 

อาคาร  หมายถึง สิไงปลูกสรຌางถาวรทีไบุคคลอาจขຌาอยู หรือ฿ชຌสอยเดຌ ชน อาคาร            
ทีไท าการรงพยาบาล  รงรียน  สนามกีฬา  หรือสิไงปลูกสรຌางอยางอืไนทีไมีลักษณะท านองดียวกัน  

รวมทัๅงสิไงกอสรຌางอืไนโ ซึไงสรຌางขึๅนพืไอประยชน์฿ชຌสอยส าหรับอาคารนัๅนโ ชน สาธง รัๅว ทอระบายนๅ า
หอถังนๅ า ถนน ประปาเฟฟ้า  หรือสิไงอืไนโ ซึไงป็นสวนประกอบของตัวอาคาร  ชน ครืไองปรับอากาศ  

ลิฟต์ หรือครืไองรือน 
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 สาธารณูปภค  หมายถึง งานอันกีไยวกับการประปา  การเฟฟ้า การสืไอสาร การ
ทรคมนาคมการระบายนๅ า  การขนสงทางทอ  ทางนๅ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง  หรือการอืไนทีไ
กีไยวขຌองซึไงด านินการ฿นระดับพืๅนดิน ฿ตຌพืๅนดิน หรือหนือพืๅนดิน 

 (4) งานจຌางทีไปรึกษา เดຌก งานจຌางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลพืไอป็นผูຌ฿หຌ
ค าปรึกษาหรือนะน ากหนวยงานของรัฐ฿นดຌานวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังมือง  กฎหมาย 
ศรษฐศาสตร ์ การงิน การคลัง สิไงวดลຌอม วิทยาศาสตร ์ ทคนลย ี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม      

การศึกษาวิจัย หรือดຌานอืไนทีไอยู฿นภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ 
(5) งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง เดຌก งานจຌางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลพืไอออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
(6) การด านินการอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 

 2.3 การบริหารพัสด ุ หมายถึง การกใบ การบันทึก การบิกจาย การยืม การตรวจสอบการ
บ ารุงรักษา ละการจ าหนายพัสด ุ
 

3. กำร฿ชຌบังคับกี่ยวกับงบประมำณ 
 หนวยงานของรัฐมืไอเดຌรับงบประมาณจะตຌองด านินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนีๅ 

3.1 งินงบประมาณตามกฎหมายวาดຌวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดຌวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายวาดຌวยการอนงบประมาณ  

3.2 งินซึไงหนวยงานของรัฐเดຌรับดยเดຌรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ฿หຌดยเมตຌองน าสงคลัง
ตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายวาดຌวยงินคงคลัง  

3.3 งินซึไงหนวยงานของรัฐเดຌรับดยเมตຌองน าสงคลังป็นรายเดຌผนดินตามกฎหมาย  

3.4 งิน ภาษีอากร คาธรรมนียม  หรือผลประยชน์อืไนทีไตกป็นรายเดຌของราชการสวน
ทຌองถิไนตามกฎหมายหรือทีไราชการสวนทຌองถิไนมีอ านาจรียกกใบตามกฎหมาย  

3.5 งินกูຌ งินชวยหลือ ละงินอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 
 

4. หน่วยงำนของรัฐละผูຌมีหนຌำที่กี่ยวกับกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 
4.1 หนวยงานของรัฐ หมายถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทຌองถิไน

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย฿นก ากับของรัฐ  หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ฿นก ากับของรัฐสภา 
หนวยงานอิสระของรัฐ ละหนวยงานอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง (ทุนหมุนวียนทีไมีลักษณะป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายวาดຌวยการบริหารทุนหมุนวียน) 
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4.2 หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ หมายถึง ผูຌด ารงต าหนงหัวหนຌาสายงานซึไงปฏิบัติงานกีไยวกับการจัดซืๅอ
จัดจຌางหรือการบริหารพัสดุตามทีไกฎหมายกีไยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนัๅน
ก าหนด หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 

4.3 จຌาหนຌาทีไ หมายถึง ผูຌมีหนຌาทีไกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ  หรือผูຌทีไเดຌรับ
มอบหมายจากผูຌมีอ านาจ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน
ของรัฐ 

 

5. กำรมอบอ ำนำจ  
5.1 หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  หรือผูຌมีอ านาจสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางจะมอบอ านาจป็นหนังสือ฿หຌก   

ผูຌด ารงต าหนง฿ดกใเดຌ ซึไงสังกัดหนวยงานของรัฐดียวกันดยค านึงถึงระดับ ต าหนงหนຌาทีไ ละความ
รับผิดชอบของผูຌทีไเดຌรับมอบอ านาจป็นส าคัญ  ละจะมอบอ านาจนัๅน฿หຌกผูຌด ารงต าหนงอืไนตอเป
เมเดຌ  

5.2 การมอบอ านาจของผูຌวาราชการจังหวัด ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดนัๅนด านินการเดຌดังตอเปนีๅ 
5.1.1  กรณีมอบอ านาจ฿หຌกรองผูຌวาราชการจังหวัด ผูຌชวยผูຌวาราชการจังหวัด ปลัด

จังหวัดหรือหัวหนຌาสวนราชการประจ าจังหวัด ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัด จຌง฿หຌผูຌมอบอ านาจชัๅนตຌน      

ทราบดຌวย 

5.1.2 กรณีมอบอ านาจ฿หຌกบุคคลอืไน  นอกจากทีไกลาว฿น  (5.1.1) จะกระท าเดຌตอมืไอ
เดຌรับความหในชอบจากผูຌมอบอ านาจชัๅนตຌนลຌว 

 5.3 การมอบอ านาจละการมอบอ านาจตอตามระบียบหรือค าสัไงของกระทรวงกลาหมหรือ
ของหนวยงานของรัฐอืไนทีไรัฐมนตรีประกาศก าหนด฿นกรณีทีไมีกฎหมายก าหนดรืไองการมอบอ านาจ
ละการมอบอ านาจตอเวຌป็นการฉพาะกใ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 

5.4 พืไอความคลองตัว฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐมอบอ านาจ฿นการ        

สัไงการละด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿หຌกผูຌด ารงต าหนงรองลงเปป็นล าดับ฿หຌผูຌมอบอ านาจสงส านา
หลักฐานการมอบอ านาจ฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดินทราบทุกครัๅง 

5.5 ฿นกรณีทีไมีความจ าป็นพืไอประยชน์ของภาครัฐดยรวม  หนวยงานของรัฐ฿ดจะมอบ
อ านาจ฿หຌหนวยงานของรัฐหงอืไนด านินการจัดซืๅอจัดจຌางทนกใ฿หຌกระท าเดຌ  ดย฿หຌผูຌมอบอ านาจ      

สงส านาหลักฐานการมอบอ านาจ฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 
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6. คณะกรรมกำรจัดซืๅอหรือจຌำง ละองค์ประกอบคณะกรรมกำร 
 6.1 ฿นการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางตละครัๅง ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะ กรรมการ  

ซืๅอหรือจຌางขึๅน  พืไอปฏิบัติการตามระบียบนีๅ  พรຌอมกับก าหนดระยะวลา฿นการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ลຌวตกรณี ดังนีๅ 

6.1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ 
 6.1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

6.1.3 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก 

6.1.4 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง 

6.1.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
6.2 ฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางตละคณะ  รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนຌาหนวยงานของ

รัฐภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด  ถຌามีหตุทีไท า฿หຌการรายงานลาชຌา  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
พิจารณาขยายวลา฿หຌตามความจ าป็น 

6.3 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางตละคณะประกอบดຌวย  ประธานกรรมการ 1 คน ละกรรมการ     
อยางนຌอย 2 คน ซึไงตงตัๅงจากขຌาราชการ  ลูกจຌางประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไน  ดย฿หຌค านึงถึงลักษณะหนຌาทีไ
ละความรับผิดชอบของผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงป็นส าคัญ 

6.4 ฿นกรณีจ าป็นหรือพืไอประยชน์ของหนวยงานของรัฐจะตงตัๅงบุคคลอืไนรวมป็น
กรรมการดຌวยกใเดຌตจ านวนกรรมการทีไป็นบุคคลอืไนนัๅนจะตຌองเมมากกวาจ านวนกรรมการตาม    

วรรคหนึไง 
6.5 ฿นการซืๅอหรือจຌางครัๅงดียวกัน หຌำมตงตัๅงผูຌทีไป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

อิลใกทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ 

6.6 คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางทุกคณะ  ควรตงตัๅงผูຌช านาญการหรือผูຌทรงคุณวุฒิกีไยวกับงาน
ซืๅอหรือจຌางนัๅนโ ขຌารวมป็นกรรมการ 

6.7 การประชุมของคณะกรรมการตละคณะ  ตຌองมีกรรมการมาประชุมเมนຌอยกวากึไงหนึไง฿หຌ
ประธานกรรมการละกรรมการตละคนมีสียงหนึไง฿นการลงมติดยประธานกรรมการตຌองอยูดຌวย   

ทุกครัๅง หากประธานกรรมการเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงประธาน
กรรมการคน฿หมป็นประธานกรรมการทน  

6.8 มติของคณะกรรมการ฿หຌถือสียงขຌางมาก  ถຌาคะนนสียงทากัน฿หຌประธานกรรมการ     

ออกสียงพิไมขึๅนอีกสียงหนึไงป็นสียงชีๅขาด วຌนตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿หຌถือมติอกฉันท์ 
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 6.9 กรรมการของคณะ฿ดเมหในดຌวยกับมติของคณะกรรมการ  ฿หຌท าบันทึกความหในยຌงเวຌ
ดຌวยประธานกรรมการละกรรมการ  จะตຌองเมป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นการ
ซืๅอหรือจຌางครัๅงนัๅน  ทัๅงนีๅ การมีสวนเดຌสีย฿นรืไองซึไงทีไประชุมพิจารณาของประธานกรรมการละ
กรรมการ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการ
ทราบวาตนป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นการซืๅอหรือจຌางครัๅงนัๅน  ฿หຌประธานหรือ
กรรมการผูຌนัๅนลาออกจากการป็นประธานหรือกรรมการ฿นคณะกรรมการทีไตนเดຌรับการตงตัๅงนัๅน  

ละ฿หຌรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทราบพืไอสัไงการตามทีไหในสมควรตอเป 

 

7. กำรตรวจสอบผูຌมีผลประยชน์ร่วมกัน 

 7.1 พืไอป็นการปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันกันอยางป็นธรรม  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติ
ด านินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละรายวาป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันหรือเม     

หากปรากฏวามีผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชืไอ    

ผูຌยืไนขຌอสนอออกจากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นครัๅงนัๅน 

7.2 ฿นการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละราย ฿หຌจຌาหนຌาทีไก าหนด฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอ
ยืไนอกสารสดงคุณสมบัติยกมาตางหาก ดยอยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ 

7.2.1 ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นนิติบุคคล 

7.2.1.1 หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจ ากัด  ฿หຌยืไนส านาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชืไอหุຌนสวนผูຌจัดการ  ผูຌมีอ านาจควบคุม  (ถຌามี) พรຌอมทัๅงรับรองส านา
ถูกตຌอง 

7.2.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชืไอกรรมการ ผูຌจัดการ ผูຌมีอ านาจควบคุม (ถຌามี) 

ละบัญชีรายชืไอผูຌถือหุຌนราย฿หญ (ถຌามี) พรຌอมทัๅงรับรองส านาถูกตຌอง 
 7.2.2 ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล ฿หຌยืไนส านา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌนัๅน  ส านาขຌอตกลงทีไสดงถึงการขຌาป็นหุຌนสวน  (ถຌามี) ส านาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผูຌป็นหุຌนสวน พรຌอมทัๅงรับรองส านาถูกตຌอง 

7.2.3 ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌยืไนขຌอสนอรวมกัน฿นฐานะป็นผูຌรวมคຌา  ฿หຌยืไนส านา
สัญญาของการขຌารวมคຌา ส านาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌรวมคຌา  ละ฿นกรณีทีไผูຌขຌารวมคຌาฝຆาย
฿ดป็นบุคคลธรรมดาทีไมิเดຌถือสัญชาติเทย  กใ฿หຌยืไนส านาหนังสือดินทาง  หรือถຌาผูຌรวมคຌาฝຆาย฿ดป็น
นิติบุคคล฿หຌยืไนอกสารตามทีไระบุเวຌ฿น 7.2.1 

7.2.4 อกสารอืไนตามทีไหนวยงานของรัฐก าหนด ชน ส านา฿บทะบียนพาณิชย์ ส านา฿บ
ทะบียนภาษีมูลคาพิไมการยืไนอกสารสดงคุณสมบัติ ฿หຌยืไนมาพรຌอมกับการยืไนขຌอสนอตามวิธีการทีไ
ก าหนด฿นระบียบนีๅ 
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8. หลักกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
  พืไอกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกหนวยงานของรัฐ ละตຌองสอดคลຌองกับหลักการ ดังนีๅ  

8.1 คุຌมคา หมายถึง พัสดุ ตຌองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะทีไตอบสนองวัตถุประสงค์฿นการ
฿ชຌงาน ราคาหมาะสม ละมีผนการบริหารพัสดุทีไหมาะสมละชัดจน 

 8.2 ปรง฿ส หมายถึง ตຌองกระท าดยปຂดผย ปຂดอกาส฿หຌมีการ ขงขันอยาง  ป็นธรรม 

มีการปฏิบัติตอผูຌประกอบการดยทาทียมกัน มีระยะวลาทีไหมาะสมละพียงพอตอการยืไนขຌอ สนอ 
มีหลักฐานการด านินงานชัดจน ละ มีการ ปຂดผยขຌอมูลจัดซืๅอจัดจຌาง ละการบริหารพัสดุ ฿นทุก
ขัๅนตอน 

 8.3 มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล หมายถึง ตຌองมีการวางผนการจัดซืๅอจัดจຌางละการ
บริหารพัสดุป็นเปอยางตอนืไอง ลวงหนຌา  ก าหนดวลาทีไหมาะสมดยมีการประมินละปຂดผย
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 
 8.4. ตรวจสอบเดຌ หมายถึง มีการจัดกใบขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุอยาง
ป็นระบบพืไอประยชน์฿นการตรวจสอบ 

 

9. คณะกรรมกำร ตำมที่ต่งตัๅง ที่กี่ยวขຌอง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบดຌวย 

 9.1 คณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนຌาทีไ ก าหนดสนอ
นยบาย กฎ ระบียบ ภาย฿ตຌพระราชบัญญัตินีๅ 
 9.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐมีหนຌาทีไปรับปรุง
กຌเขปัญหา ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 9.3 คณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ  มีหนຌาทีไ ก าหนดหลักกณฑ์ละ
วิธีการก าหนดราคากลาง 
 9.4 คณะกรรมการความรวมมือป้องกันการทุจริต  มีหนຌาทีไ ก าหนดนวทางละวิธีด านินการ
ความรวมมือป้องกันการทุจริตก าหนดบบขຌอตกลงคุณธรรม 

 9.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละรຌองรียน  มีหนຌาทีไ พิจารณาขຌอรຌองรียนละวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
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บทท่ี 2 

กระบวนกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 
ละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  

 

การจัดซืๅอจัดจຌาง ริไมตัๅงตการจัดท าประกาศผนการจัดซืๅอจัดจຌาง การจัดท ารายงานขอซืๅอ   
ขอจຌาง จนกระทัไงการตรวจรับพัสดุ ละการจ าหนายพัสดุ ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 

ภำพที่ 2-1 กระบวนกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ริไม 

จัดท าละประกาศผนจัดซืๅอจัดจຌาง 

การจัดท ารายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุ    
หรือบบรูปรายการ 

การจัดท ารายงานขอซืๅอขอจຌาง 

การท าสัญญา/ขຌอตกลง 

การบริหารสัญญาละการตรวจรับ
พัสดุ

การบริหารพัสดุ 

 สรใจสิๅน 
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1.  กำรจัดท ำละประกำศผนกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 

       1.1  มืไอหนวยงานของรัฐเดຌรับความหในชอบวงงินงบประมาณทีไจะ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง    

จากหนวยงานทีไกีไยวขຌองหรือผูຌมีอ านาจ฿นการพิจารณางบประมาณลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือผูຌทีไเดຌรับ
มอบหมาย฿นการปฏิบัติงานนัๅนจัดท าผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าปสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ    

พืไอขอความหในชอบ  
 1.2  ผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป฿หຌประกอบดຌวยรายการอยางนຌอย ดังตอเปนีๅ 
 1.2.1  ชืไอครงการทีไจะจัดซืๅอจัดจຌาง  

 1.2.2  วงงินทีไจะจัดซืๅอจัดจຌางดยประมาณ  

 1.2.3  ระยะวลาทีไคาดวาจะจัดซืๅอจัดจຌาง  

 1.2.4  รายการอืไนตามทีไกรมบัญชีกลางก าหนด  

 1.3 มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าปตามขຌอ 1.1 

ลຌว฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ละของ
หนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนด ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย  ณ สถานทีไปຂด
ประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  หากหนวยงานของรัฐเมเดຌประกาศผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌาง
ครงการ฿ด฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  จะเมสามารถด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง     

฿นครงการนัๅนเดຌ วຌนต฿นกรณีดังตอเปนีๅ ทีไเมตຌองจัดท าผน  

  1.3.1 กรณีทีไมีความจ าป็นรงดวนหรือป็นพัสดุทีไ฿ชຌ฿นราชการลับ 

 1.3.2 กรณีทีไมีวงงิน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวงหรือมีความ
จ าป็นตຌอง฿ชຌพัสดุดยฉุกฉินหรือป็นพัสดุทีไจะขายทอดตลาด 

  1.3.3 กรณีทีไป็นงานจຌางทีไปรึกษาทีไมีวงงินคาจຌางตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวงหรือทีไมี
ความจ าป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ 
  1.3.4 กรณีทีไป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไมีความจ าป็นรงดวนหรือทีไ
กีไยวกับความมัไนคงของชาติ 
 1.4  หลังจากทีไเดຌประกาศผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าปลຌว฿หຌหนวยงานของรัฐรีบ
ด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿หຌป็นเปตามผนละขัๅนตอน  พืไอ฿หຌพรຌอมทีไจะท าสัญญาหรือขຌอตกลงเดຌ
ทันทีมืไอเดຌรับอนุมัติทางการงินลຌว 

 1.5  ฿นกรณีทีไมีความจ าป็นตຌองปลีไยนปลงผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าป฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือผูຌทีไ
เดຌรับมอบหมาย฿นการปฏิบัติงานนัๅนจัดท ารายงานพรຌอมระบุหตุผลทีไขอปลีไยนปลงสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบ ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌด านินการตามขຌอ 1.3  
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2. กำรจัดท ำรำยงำนขอซืๅอขอจຌำง 
 2.1 ฿นการซืๅอหรือจຌางตละวิธี  นอกจากการซืๅอทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌาง  ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท า
รายงานขอซืๅอหรือขอจຌางสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ พืไอขอความหในชอบ  ดยสนอผานหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไ ตามรายการดังตอเปนีๅ 
 2.1.1 หตุผลละความจ าป็นทีไตຌองซืๅอหรือจຌาง 

 2.1.2 ขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุหรือบบรูปรายการ
งานกอสรຌางทีไจะซืๅอหรือจຌาง ลຌวตกรณี 
 2.1.3 ราคากลางของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง 

 2.1.4 วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง ดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณ ถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุ
วงงินทีไประมาณวาจะซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน 

 2.1.5 ก าหนดวลาทีไตຌองการ฿ชຌพัสดุนัๅนหรือ฿หຌงานนัๅนลຌวสรใจ 

 2.1.6 วิธีทีไจะซืๅอหรือจຌางละหตุผลทีไตຌองซืๅอหรือจຌางดยวิธีนัๅน 

 2.1.7 หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ 

 2.1.8 ขຌอสนออืไนโ  ชน การขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการตางโ  ทีไจ าป็น฿นการซืๅอ   

หรือจຌาง การออกประกาศละอกสารชิญชวน ละหนังสือชิญชวน 

 การซืๅอหรือจຌางกรณีจ าป็นรงดวนอันนืไองมาจากกิดหตุการณ์ทีไเมอาจคาดหมายเดຌหรือกรณี
มีความจ าป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนดยฉุกฉิน  หรือกรณีการซืๅอหรือจຌางทีไมีวงงินลใกนຌอยตามทีไก าหนด      

฿นกฎกระทรวง  ซึไงเมอาจท ารายงานตามปกติเดຌ  จຌาหนຌาทีไหรือผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานนัๅน    

จะท ารายงานฉพาะรายการทีไหในวาจ าป็นกใเดຌ 
 2. 2 ฿นการซืๅอทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌาง  ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ ตามรายการดังตอเปนีๅ 
 2.2.1 หตุผลละความจ าป็นทีไตຌองซืๅอ 

 2.2.2 รายละอียดของทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางทีไตຌองการซืๅอ  รวมทัๅงนืๅอทีไละทຌองทีไ          

ทีไตຌองการ 
 2.2.3 ราคาประมินของทางราชการ฿นทຌองทีไนัๅน 

 2.2.4 ราคาซืๅอขายของทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌาง฿กลຌคียงบริวณทีไจะซืๅอครัๅงหลังสุดประมาณ  

3 ราย 

 2.2.5 วงงินทีไจะซืๅอ  ดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณ  ถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุวงงินทีไ
ประมาณวาจะซืๅอ฿นครัๅงนัๅน 

2.2.6 วิธีทีไจะซืๅอละหตุผลทีไตຌองซืๅอดยวิธีนัๅน 

2.2.7 ขຌอสนออืไน โ ชน การขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการตาง โ ทีไจ าป็น฿นการซืๅอ 
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 มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบตามรายงานทีไสนอลຌว฿หຌจຌาหนຌาทีได านินการ
ตามวิธีซืๅอหรือจຌางนัๅนตอเปเดຌ 
 

3.  กำรจัดท ำร่ำงขอบขตของงำนหรือรำยละอียดคุณลักษณะฉพำะของพัสดุหรือบบรูป
รำยกำรงำนก่อสรຌำง 
 3.1  การก าหนดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะท าการจัดซืๅอจัดจຌาง  ฿หຌหนวยงานของรัฐ
ค านึงถึงคุณภาพ  ทคนิค  ละวัตถุประสงค์ของการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน  ละหຌามมิ฿หຌก าหนด
คุณลักษณะฉพาะของพัสดุ฿หຌ฿กลຌคียงกับยีไหຌอ฿ดยีไหຌอหนึไง  หรือของผูຌขายราย฿ดรายหนึไงดยฉพาะ  

วຌนตพัสดุทีไจะท าการจัดซืๅอจัดจຌางตามวัตถุประสงค์นัๅนมียีไหຌอดียวหรือจะตຌอง฿ชຌอะเหลของยีไหຌอ฿ด  

กใ฿หຌระบุยีไหຌอนัๅนเดຌ 
 3.2 ฿นการซืๅอหรือจຌางทีไมิ฿ชการจຌางกอสรຌาง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการ
ขึๅนมาคณะหนึไง  หรือจะ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงรับผิดชอบ฿นการจัดท ารางขอบขตของ
งานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง  รวมทัๅงก าหนดหลักกณฑ์การ
พิจารณาคัดลือกขຌอสนอดຌวย 

 3.3  พืไอ฿หຌการก าหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางมีมาตรฐาน  

ละป็นประยชน์ตอทางราชการ  หากพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง฿ดมีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลຌว฿หຌก าหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือ
รายการ฿นการกอสรຌางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือพืไอความสะดวกจะระบุฉพาะ
หมายลขมาตรฐานกใเดຌหรือ฿นกรณีพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง฿ดยังเมมีประกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตมีผูຌเดຌรับการจดทะบียนผลิตภัณฑ์เวຌกับกระทรวงอุตสาหกรรมลຌว  ฿หຌ
ก าหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางหรือรายการ฿นการกอสรຌาง฿หຌ
สอดคลຌองกับรายละอียดคุณลักษณะฉพาะตามทีไระบุ฿นคูมือผูຌซืๅอหรือ฿บทรกคูมือผูຌซืๅอทีไกระทรวง
อุตสาหกรรมจัดท าขึๅน 

 3.4  ฿นการจຌางกอสรຌาง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนมาคณะหนึไงหรือ
จะ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงจัดท าบบรูปรายการงานกอสรຌาง  หรือจะด านินการจຌางตาม
ความ฿นหมวด 4 งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางกใเดຌ 
 3.5 องค์ประกอบ  ระยะวลาการพิจารณา  ละการประชุมของคณะกรรมการ฿หຌป็นเปตามทีไ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐก าหนดตามความจ าป็นละหมาะสม 
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4. กำรจัดท ำละปຂดผยรำคำกลำง 
 หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ทีไ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันทีไ 4 กันยายน 2556 รืไอง การ
ปิดผยขຌอมูลรายละอียดคา฿ชຌจายกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง ราคากลาง ละการค านวณราคากลาง 
ก าหนดวา ฿นกรณีทีไหนวยของรัฐเดຌมีการ฿หຌความหในชอบรายงานขอซืๅอขอจຌางซึไงมีวงงินการจัดซืๅอ
จัดจຌางกินกวาหนึไงสนบาท ตัๅงตวันทีไ 11 สิงหาคม 2556 ฿หຌหนวยงานของรัฐปิดผยขຌอมูล
รายละอียดคา฿ชຌจายกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง ราคากลาง ละการค านวณราคากลางตามบบตาราง
สดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละรายละอียดคา฿ชຌจายกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง รวม 7 

ประภท..... ดังนีๅ 
 4.1 ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละราคากลาง฿นงานจຌางกอสรຌาง 
 4.2 ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับละรายละอียด คา฿ชຌจาย฿นการจຌางควบคุมงาน 

 4.3 ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละรายละอียดคา฿ชຌจาย฿นการจຌาง
ออกบบ 

 4.4 ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละรายละอียดคา฿ชຌจาย฿นการจຌางทีไ
ปรึกษา 
 4.4 ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละรายละอียดคา฿ชຌจาย฿นการจຌาง
งานวิจัยหรืองินสนับสนุน฿หຌทุนการวิจัย 

 4.4 ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละรายละอียดคา฿ชຌจาย฿นการจຌาง
พัฒนาระบบคอมพิวตอร์ 
 4.5 ตารางสดงวงงินงบประมาณทีไเดຌรับจัดสรรละราคากลาง (ราคาอຌางอิง) ฿นการ
จัดซืๅอจัดจຌางทีไมิ฿ชงานกอสรຌาง 
  

5. วิธีกำรซืๅอหรือจຌำง 
 การจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุ อาจกระท าเดຌดยวิธี ดังตอเปนีๅ 
 5.1 วิธีประกำศชิญชวนทั่วเป เดຌก การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนผูຌประกอบการ
ทัไวเปทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  กระท าเดຌ 3 วิธ ีดังนีๅ 
  5.1.1 วิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์  เดຌก การจัดหาพัสดุทีไมีรายละอียดคุณลักษณะทีไเม
ซับซຌอน ป็นสินคຌาหรือบริการทัไวเป มีมาตรฐาน ซึไงก าหนด฿หຌสวนราชการจัดซืๅอสินคຌาหรืองานจຌางทีไ
ก าหนดเวຌ฿นระบบ e – catalog กระท าเดຌ 2 ลักษณะ ดังนีๅ 
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 (1) การสนอราคาดย฿ชຌ฿บสนอราคา เดຌก การจัดหาพัสดุครัๅงหนึไง ซึไงมี
ราคากิน 500,000 บาท  
 (2) การสนอราคาดยการประมูลอิลใกทรอนิกส์ เดຌก การจัดหาพัสดุ      

ครัๅงหนึไง ซึไงมีราคากิน 5,000,000 บาท 

 กำรจัดท ำอกสำรวิธี e – market ดังนีๅ 
 (1) ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท าอกสารการซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ตาม

ตัวอยางทีไคณะกรรมการนยบายฯ ก าหนด 

        (2) การท าอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศผยพร ถຌาจ าป็นตຌองมีขຌอความ
หรือรายการตกตางเปจากบบทีไคณะกรรมการนยบายฯ ก าหนด ดยมีสาระส าคัญตามทีไก าหนดเวຌ
฿นบบละเมท า฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบกใ฿หຌกระท าเดຌ วຌนตหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวา
จะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ ฿หຌสงรางอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศผยพร
ดังกลาวเป฿หຌส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

 (3) การก าหนดวัน  วลาการสนอราคา฿นอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศ
ผยพรตามวรรคหนึไง  ฿หຌก าหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการผยพรประกาศละ
อกสารซืๅอหรือจຌางดยก าหนดป็นวัน วลา ท าการ ทานัๅน ละวลา฿นการสนอราคา฿หຌถือตามวลา
ของระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ป็นกณฑ์ 

  ขัๅนตอน วิธี e –market 

 (1) จຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอซืๅอขอจຌาง  ฿บค าขอสนอราคา  รางประกาศ  

ละรางอกสารการซืๅอหรือการจຌางดຌวยวิธี e –market 

 (2) จัดพิมพ์รายงานขอซืๅอขอจຌาง รางประกาศละรางอกสารฯ สนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐ ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
 กำรสนอรำคำวิธี e –market 

 (1) สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ ถຌาหในชอบ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีได านินการ
ผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌาง  ดຌวยวิธี  e –market ทางวใบเซต์หนวยงาน /กรมบัญชีกลาง  

ละปຂดประกาศทีไหนวยงานเมนຌอยกวา 3 วันท าการ ถຌาเมหในชอบ สงกลับจຌาหนຌาทีไพืไอกຌเข 

 (2) กรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละอกสารเปยังผูຌขาย /ผูຌ฿หຌบริการ /      

ผูຌรับจຌางทีไลงทะบียน฿นระบบ  e –GP ละมีสินคຌาหรือบริการ฿นระบบ  e –catalog ทีไมีความ
สอดคลຌองกับทีไหนวยงานของรัฐก าหนด จะเดຌรับ mail จากระบบ e –GP 

 (3) ก าหนดวันสนอราคาก าหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการ
ผยพรประกาศละอกสารผยพรทางวใบเซต์ 
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 กำรพิจำรณำผลกำรสนอรำคำ 

 (1) กรณีมีผูຌสนอราคาหลายราย฿หຌสนอความหใน฿หຌซืๅอ /จຌาง จากรายทีไสนอ
ราคาตไ าสุด กรณีมีผูຌสนอราคาตไ าสุดทากันหลายราย ฿หຌพิจารณาผูຌทีไสนอราคา฿นล าดับรก 
 (2) กรณีมีผูຌสนอราคารายดียว ดังนีๅ  
    - พิจารณาลຌวหในวา  มีความหมาะสมละป็นประยชน์ตอราชการ     

฿หຌสนอความหใน฿หຌรับราคา  
 - พิจารณาลຌวหในวา  เมมีความหมาะสมละเมป็นประยชน์ตอ
ราชการ ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไสนอความหในพืไอยกลิก ละด านินการ฿หม  หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกหรือวิธี
ฉพาะจาะจง  
 (3) กรณีเมมีผูຌสนอราคา 
 - ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไสนอความหในพืไอยกลิก  ละด านินการ฿หม  หรือ
฿ชຌวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจง 
 กรณีรำคำของผูຌชนะกำรสนอรำคำที่หในควรซืๅอ /จຌำงสูงกว่ำวงงินที่จะซืๅอ
หรือจຌำง 
 (1) ฿หຌรียกผูຌชนะการสนอราคารายนัๅนมาตอรองราคา  หากตอรองราคาลຌว  

ราคาทีไสนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือสูงกวาตเมกินรຌอยละ  10 ของวงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌางหรือตอรองราคาลຌวเมยอมลดราคา  ตสวนทีไสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางเมกินรຌอยละ  10 

ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง ถຌาหในวาป็นราคาทีไหมาะสม ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌสนอราคารายนัๅน 

 (2) ถຌาท าตาม (1) ลຌวเมเดຌผล ฿หຌรียกรายทีไหในสมควรซืๅอหรือจຌางทุกรายมา
สนอราคา฿หมพรຌอมกัน  ดยผาน฿บสนอราคา  หากรายตไ าสุด฿นครัๅงนัๅนสนอราคาเมสูงกวาวงงินทีไ
จะซืๅอหรือจຌางหรือสูงกวาเมกินรຌอยละ  10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ถຌาหในวาป็นราคาทีไหมาะสม  

฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌสนอราคารายนัๅน 

 (3) ถຌาด านินการตาม (2) ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผาน
หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน  

หัวหนຌำจຌำหนຌำที่รำยงำนผลกำรพิจำรณำละควำมหในพรຌอมดຌวยอกสำร
ต่อหัวหนຌำหน่วยงำนของรัฐพื่อพิจำรณำหในชอบ 

 (1) หัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในชอบ  

 - ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไสงผลการพิจารณา฿หຌผูຌสนอราคาทุกรายทราบละ
ประกาศผลการพิจารณา฿นวใบเซต์กรมบัญชีกลาง ละวใบเซต์หนวยงาน 

  (2) หัวหนຌาหนวยงานของรัฐเมหในชอบ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไชีๅจง ดังนีๅ 
   



14 
 

                               - หในชอบ ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไสงผลการพิจารณา฿หຌผูຌสนอราคาทุก
รายทราบละประกาศผลการพิจารณา฿นวใบเซต์กรมบัญชีกลาง ละวใบเซต์หนวยงาน 
 - เมหในชอบ  ยกลิก฿นกรณีทีไผูຌสนอราคาตไ าสุด สนอราคาผิดงืไอนเข
ตามทีไก าหนด ฿หຌยกลิก 

 (3) ฿นกรณีทีไผูຌสนอราคาตไ าสุด สนอราคาผิดงืไอนเขตามทีไก าหนด ฿หຌถือวาผูຌ
สนอราคา รายดังกลาวเมผานคุณสมบัติตามงืไอนเขทีไก าหนด  ฿หຌพิจารณาพืไอยกลิก  หรือพิจารณา  

ผูຌสนอราคาตไ า฿นล าดับถัดเปป็นผูຌชนะการสนอราคา 
 

5.1.2 วิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  (e-bidding) เดຌก การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมี
วงงินกิน  500,000 บาท  ละป็นสินคຌาหรืองานบริการทีไเมเดຌก าหนดเวຌ฿นระบบขຌอมูลสินคຌา           

(e –catalog) ดย฿หຌด านินการ฿นระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  (Electronic Bidding :           

e –bidding) ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนด 

 กำรจัดท ำอกสำรกำรซืๅอหรือจຌำงดຌวยวิธี e –Bidding 

 (1) ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารางอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ตามตัวอยาง
อกสารประกวดราคาซืๅอหรือจຌางอิลใกทรอนิกส์ ทีไคณะกรรมการนยบายฯ ก าหนด 

 (2) การท าอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศผยพร  ถຌาจ าป็นตຌองมีขຌอความ
หรือรายการตกตางเปจากบบทีไคณะกรรมการนยบายฯ ก าหนด ดยมีสาระส าคัญตามทีไก าหนดเวຌ
฿นบบ ละเมท า฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบกใ฿หຌกระท าเดຌ  วຌนตหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวา  

จะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ  กใ฿หຌสงรางอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศผยพร
ดังกลาวเป฿หຌสานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

 (3) การก าหนดวัน  วลาการสนอราคา฿นอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศ
ผยพร ฿หຌก าหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือ
จຌางดยก าหนดป็นวัน  วลา ท าการ ทานัๅน ละวลา฿นการสนอราคา฿หຌถือตามวลาของระบบ
จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ป็นกณฑ์ 
 (3) การจัดหาทีไมีความจ าป็นดยสภาพของการซืๅอหรือจຌางจะตຌองก าหนด
งืไอนเขเวຌ฿นอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอน าตัวอยางพัสดุทีไ
สนอมาสดงพืไอทดลอง  หรือทดสอบ หรือน าสนองาน  ฿หຌหนวยงานของรัฐก าหนด฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอ
น าตัวอยางพัสดุนัๅนมาสดงพืไอทดลอง หรือทดสอบ หรือน าสนองาน ตามวัน ละวลา ณ สถานทีไทีไ
หนวยงานของรัฐก าหนด  

 (4) กรณีการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅง฿ดทีไก าหนด฿หຌตຌองมีอกสาร
หรือรายละอียด฿นสวนทีไป็นสาระส าคัญประกอบการสนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทีไยืไนผานทางระบบ  
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หากหนวยงานของรัฐหในวาอกสารหรือรายละอียดดังกลาวมีปริมาณมากละป็นอุปสรรคของผูຌยืไน
ขຌอสนอ฿นการน าขຌาระบบ฿หຌหนวยงานของรัฐก าหนด฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอน าอกสารหรือรายละอียดนัๅน
พรຌอมสรุปจ านวนอกสารหรือรายละอียดดังกลาวมาสง  ณ ทีไท าการของหนวยงานของรัฐ฿นภายหลัง  

ดย฿หຌลงลายมือชืไอของผูຌยืไนขຌอสนอ  พรຌอมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  (ถຌามี) ก ากับ฿นอกสาร
หรือรายละอียดนัๅนดຌวย 

 (5) การก าหนดวัน฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอน าตัวอยางพัสดุทีไสนอมาสดงพืไอทดลอง              

หรือทดสอบหรือน าสนองาน  หรือน าอกสารหรือรายละอียดมาสง  ฿หຌหนวยงานของรัฐก าหนดป็น
วัน฿ดวันหนึไงภาย฿น  5 วันท าการ นับถัดจากวันสนอราคา  วຌนตการด านินการทีไเมอาจด านินการ
วัน฿ดวันหนึไงเดຌ  ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกวา  1 วันเดຌ ตจ านวนวันดังกลาวตຌองเม
กิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันสนอราคา  ทัๅงนีๅ ฿หຌระบุเวຌป็นงืไอนเข฿นอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หຌชัดจน 

 กำรน ำร่ำงประกำศละร่ำงอกสำรประกวดรำคำฯ ผยพร่฿หຌสำธำรณชน
สนอนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมหในป็นลำยลักษณ์อักษร ฿หຌส่วนรำชกำรด ำนินกำร ดังนีๅ 
 (1) การจัดหาพัสดุ  มีราคากิน 500,000 บาท ตเมกิน 5,000,000 บาท    

฿หຌอยู฿นดุลพินิจของสวนราชการ  ทีไจะ฿หຌมีการผยพร฿หຌสาธารณชนสนอนะ  วิจารณ์  หรือมี
ความหในป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมกใเดຌ 
 (2) การจัดหาพัสดุ  มีราคากิน  5,000,000 บาท ฿หຌสวนราชการน าราง
ประกาศละรางอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ผยพร฿หຌสาธารณชนสนอนะ  วิจารณ์ หรือมี
ความหในป็นลายลักษณ์อักษร 
 (3) การน ารางประกาศละรางอกสารประกวดราคาฯ  ผยพรทางวใบเซต์
หนวยงานละวใบเซต์กรมบัญชีกลาง เมนຌอยกวา 3 วันท าการ พืไอ฿หຌสาธารณชน สนอนะ วิจารณ์ 
 กำรประกำศผยพร่ร่ำงอกสำรฯ ฿หຌสำธำรณชนสนอนะวิจำรณ์ 
 กรณีทีไมีผูຌมีความคิดหใน  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไรวมกับผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ
จัดท ารางขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง  พิจารณาวา
สมควรด านินการปรับปรุงกຌเขหรือเม ดย฿หຌด านินการ ดังนีๅ 
 (1) กรณีพิจารณาลຌวหในวา  ควรปรับปรุงรางประกาศละรางอกสารซืๅอ
หรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ละมืไอด านินการปรับปรุงลຌวสรใจ  ฿หຌหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานพรຌอมความหในละรางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวด
ราคาอิลใกทรอนิกส์ทีไกຌเข  สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบ  มืไอเดຌรับความ
หในชอบลຌว  ฿หຌน ารางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ทีไ
ปรับปรุงดังกลาวผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐ
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อีกครัๅงหนึไง ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา  3 วันท าการ ละ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจຌงผูຌมีความคิดหใน
ทุกรายทราบป็นหนังสือ 

 (2) กรณีพิจารณาลຌวหในวา  เมควรปรับปรุงรางประกาศละรางอกสารซืๅอ
หรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานพรຌอมความหในสนอ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบ  มืไอเดຌรับความหในชอบลຌว  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจຌง  

ผูຌมีความคิดหในทุกรายทราบป็นหนังสือ 

 

ระยะวลำกำรผยพร่ประกำศละอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ (e –bidding) 

วงงินที่จัดหำ ระยะวลำ฿นกำรผยพร่อกสำรฯ 

(฿หຌค ำนึงถึงระยะวลำ฿นกำร฿หຌ 
ผูຌประกอบกำรตรียมจัดทำอกสำร 

พื่อย่ืนขຌอสนอดຌวย) 

กิน 500,000 บำท ต่เม่กิน 5,000,000 บำท เม่นຌอยกว่ำ 5 วันท ำกำร 

กิน 5,000,000 บำท ต่เม่กิน 10,000,000 บำท เม่นຌอยกว่ำ 10 วันท ำกำร 

กิน 10,000,000 บำท ต่เม่กิน 50,000,000 บำท เม่นຌอยกว่ำ 12 วันท ำกำร 

กิน 50,000,000 บำท ขึๅนเป เม่นຌอยกว่ำ 20 วันท ำกำร 
 

- หากหนวยงานของรัฐเดຌก าหนดรายละอียดของประกาศหรืออกสารซืๅอ
หรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์หรือขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะ
ของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางเมถูกตຌองหรือเมครบถຌวน฿นสวนทีไป็นสาระส าคัญตามบบทีไ
คณะกรรมการนยบายก าหนด  เมวาทัๅงหมดหรือตบางสวน  ฿หຌหนวยงานของรัฐยกลิกการ
ด านินการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅนลຌวด านินการ฿หม฿หຌถูกตຌองตอเป 

 - มืไอถึงก าหนดวันสนอราคาดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์              

฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ละ฿หຌสนอราคาภาย฿นวลาทีไก าหนด     

ดยสามารถสนอราคาเดຌพียงครัๅงดียว มืไอถึงก าหนดวันสนอราคา  หຌามมิ฿หຌรนหรือลืไอนหรือ
ปลีไยนปลงก าหนดวันสนอราคาหรือรับอกสารการยืไนสนอราคานอกหนือจากกรณีทีไเดຌก าหนดเวຌ 

 หนຌำที่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ 
 (1) จัดพิมพ์฿บสนอราคาละอกสารการสนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย
ผานทางระบบจ านวน 1 ชุด ฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอก ากับเวຌ฿น฿บสนอราคาละอกสารการ
สนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทุกผน 
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(2) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานการสนอราคา
ตางโ ละพัสดุตัวอยาง  (ถຌามี) หรือพิจารณาการน าสนองานของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย  หรืออกสาร
หรือรายละอียดทีไลຌวคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละยืไนอกสารสนอราคา
ครบถຌวน ถูกตຌอง มีคุณสมบัติละขຌอสนอทางดຌานทคนิคหรือสนอพัสดุทีไมีรายละอียดคุณลักษณะ
ฉพาะทีไครบถຌวน ถูกตຌอง ตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนดเวຌ 
 (3) คณะกรรมการอาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ด     

กใเดຌ ตจะ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอปลีไยนปลงสาระส าคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ  ละหากคณะกรรมการหในวา    

ผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐเดຌก าหนด  ฿หຌคณะกรรมการ
ตัดรายชืไอของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดสนอทคนิคหรือรายละอียด    

คุณลักษณะฉพาะของพัสดุเมครบถຌวน หรือสนอรายละอียดตกตางเปจากงืไอนเขทีไหนวยงานของ
รัฐก าหนด  ฿นสวนทีไมิ฿ชสาระส าคัญ ละความตกตางนัๅน เมมีผลท า ฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบ  

หรือป็นการผิดพลาดลใกนຌอย฿หຌพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 

 (4) คัดลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอทีไถูกตຌอง  ละพิจารณา
คัดลือกขຌอสนอตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด฿นประกาศละอกสารประกวดราคา  ดยรียงล าดับผูຌทีไ
สนอราคาตไ าสุดหรือเดຌคะนนรวมสูงสุด  เมกิน 3 ราย ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไคัดลือกเวຌเม
ยอมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ฿นวลาทีไก าหนดตามอกสารประกวดราคา  ฿หຌ
พิจารณาผูຌทีไสนอราคาตไ ารายถัดเป หรือผูຌทีไเดຌคะนนรวมสูงรายถัดเปตามล าดับ ลຌวตกรณี 
 (5) จัดท ารายงานผลการพิจารณา  ละความหในสนอหัวหนຌาหนวยงานของ
รัฐพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ  ทัๅงนีๅ รายงานผลการพิจารณาดังกลาวอยางนຌอย฿หຌประกอบดຌวย
รายการดังตอเปนีๅ 
                                 (ก) รายการพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง 
                                (ข) รายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอ ราคาทีไสนอ ละขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย 

                                (ค) รายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานการคัดลือกวาเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน 

                                (ง) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ พรຌอมกณฑ์การ฿หຌคะนน 

                                (จ) ผลการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอละการ฿หຌคะนนขຌอสนอของผูຌยืไน
ขຌอสนอทุกรายพรຌอมหตุผลสนับสนุน฿นการพิจารณา 

                  (6) มืไอพิจารณาผลการประกวดราคาลຌว  ปรากฏวามีผูຌยืไนขຌอสนอพียง     

รายดียวหรือมีผูຌยืไนขຌอสนอหลายรายตถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไก าหนด฿นอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์พียงรายดียว  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอยกลิกการ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนัๅน  ตถຌาหในวามีหตุผลสมควรทีไจะด านินการตอเปดยเมตຌอง
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ยกลิก ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผลฯ  ตอรองราคากับผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน  ลຌวสนอความหในตอ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐตอเป 

 (7) กรณีเมมีผูຌสนอราคาหรือมีตเมถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไก าหนด  ฿หຌ
สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอยกลิกละด านินการ฿หม  ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
พิจารณาลຌวหในวาด านินการดยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง ฿หຌ
ด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก หรือวิธีฉพาะจาะจง  ลຌวตกรณีกใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐ
จะดานินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการซืๅอหรือ
จຌาง฿หม 
 กรณีรำคำของผูຌชนะกำรสนอรำคำที่หในควรซืๅอ /จຌำงสูงกว่ำวงงินที่จะซืๅอ
หรือจຌำง (กรณีหน่วยงำนของรัฐ฿ชຌกณฑ์รำคำประกอบกณฑ์คุณภำพ) 

 (1) จຌงผูຌทีไสนอราคารายทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางนัๅนผาน
ระบบฯ พืไอตอรองราคา฿หຌตไ าสุดทาทีไจะท าเดຌ หากผูຌทีไสนอราคารายนัๅนยอมลดราคาละยืไน฿บสนอ
ราคาผานระบบฯ  ลຌว ราคาทีไสนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวา
นัๅนเมกินรຌอยละ  10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือตอรองราคาลຌวเมยอมลด  ตสวนทีไสูงกวา
วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางนัๅนเมกินรຌอยละ  10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ถຌาหในวาป็นราคาทีไหมาะสม  

กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌทีไสนอราคารายนัๅน 

(2) ถຌาด านินการตาม (1) ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌจຌงผูຌทีไสนอราคาทีไคณะกรรมการ
หในสมควรซืๅอหรือจຌางทุกรายผานระบบฯ  พืไอมาสนอราคา฿หมพรຌอมกันดยยืไน฿บสนอราคาผาน
ระบบฯ ภาย฿นก าหนดระยะวลาอันสมควร  หากราย฿ดเมยืไน฿บสนอราคา฿หຌถือวารายนัๅนยืนราคา
ตามทีไสนอเวຌดิม  หากผูຌทีไสนอราคาตไ าสุด฿นการสนอราคาครัๅงนีๅสนอราคาเมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละ  10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ถຌาหในวาป็น
ราคาทีไหมาะสม กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌทีไสนอราคารายนัๅน 

(3) ถຌาด านินการตาม  (2) ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿ชຌ
ดุลพินิจวาจะยกลิกการซืๅอหรือจຌาง  หรือของินพิไมติม  หรือลดรายการ  ลดจ านวน หรือลดนืๅองาน  

หากการด านินการดังกลาว ท า฿หຌล าดับของผูຌชนะการสนอราคาปลีไยนปลงเปจากดิม ถือวา
กอ฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบระหวางผูຌสนอราคา  ฿หຌยกลิกการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน ตหาก
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวา  การด านินการดยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หม
อาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก  หรือวิธีฉพาะจาะจง  ลຌวตกรณี กใเดຌ 
วຌนตหนวยงานของรัฐจะด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน      

฿หຌริไมกระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หม 
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(4) มืไอราคาของผูຌทีไเดຌคะนนรวมสูงสุด  สูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง฿หຌ
คณะกรรมการจຌงผูຌทีไสนอราคารายทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางนัๅนผานทางระบบพืไอ
ตอรองราคา฿หຌตไ าสุดทาทีไจะท าเดຌ หากยอมลดราคาละยืไน฿บสนอราคาผานทางระบบฯ  ลຌว ราคา
ทีไสนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละ  10 ของ
วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือตอรองราคาลຌวเมยอมลด  ตสวนทีไสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางนัๅนเม
กินรຌอยละ 10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ถຌาหในวาป็นราคาทีไหมาะสม  กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจาก    

ผูຌทีไสนอราคารายนัๅน  

 (5) หากด านินการเมเดຌผล  ฿หຌสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿ชຌ
ดุลพินิจวาจะของินพิไม  หรือยกลิกการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅนละด านินการ฿หม  ตหากหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวา การด านินการดยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หมอาจเมเดຌ
ผลดี จะสัไง฿หຌด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก  หรือวิธีฉพาะจาะจง  ลຌวตกรณีกใเดຌ   วຌนต
หนวยงานของรัฐจะด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไม
กระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หม 
 (6) มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานผลการพิจารณา  ละ    

ผูຌมีอ านาจอนุมัติสัไงซืๅอสัไงจຌางลຌว฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจຌงผลการพิจารณาผานทางจดหมาย
อิลใกทรอนิกส์  (e -mail) ตามบบทีไกรมบัญชีกลางก าหนด฿หຌผูຌสนอราคาทุกรายทราบ  ละ฿หຌ
ประกาศผลผูຌชนะการสนอราคา฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงาน
ของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนด ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย  ณ สถานทีไปຂดประกาศของ
หนวยงานของรัฐนัๅน 

 

5.1.3 วิธีสอบราคา  เดຌก การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไงกิน  500,000 บาท ตเมกิน  

5,000,000 บาท  ฿หຌกระท าเดຌ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐนัๅนตัๅงอยู฿นพืๅนทีไทีไมีขຌอจ ากัด฿นการ฿ชຌ
สัญญาณอินตอร์นใตท า฿หຌเมสามารถด านินการผานระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์หรือระบบประกวด
ราคาอิลใกทรอนิกส์เดຌ  ทัๅงนีๅ ฿หຌจຌาหนຌาทีไระบุหตุผลความจ าป็นทีไเมอาจด านินการซืๅอหรือจຌางดຌวย
วิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์เวຌ฿นรายงานขอซืๅอหรือขอจຌางดຌวย 
 

กำรด ำนินกำรดยวิธีสอบรำคำ 

(1) ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนมาคณะหนึไง  หรือ
มอบหมายจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงพืไอจัดท ารางขอบขตของงาน  (TOR) หรือรายละอียด   

คุณลักษณะฉพาะของพัสดุ รวมทัๅงก าหนดหลักกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ 
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 (2) ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท าอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีสอบราคาพรຌอมประกาศ    
ชิญชวนตามบบทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด  การก าหนดวัน วลาการยืไนขຌอสนอ฿นอกสารซืๅอ
หรือจຌางละประกาศชิญชวน฿หຌก าหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการผยพรประกาศ
ละอกสารซืๅอหรือจຌางดยก าหนดป็นวันวลาท าการพียงวันดียว ละการก าหนดวัน วลาการปຂด
ซองขຌอสนอ฿หຌก าหนดป็นวัน วลาท าการนับจากยืไนขຌอสนอ ดย ผูຌมีหนຌาทีไลงนาม฿นการท าอกสาร     

สอบราคาคือหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
 (3) หนวยงานอาจน ารางประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีสอบราคา
ผยพรพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌประกอบการกอนกใเดຌ  ดยผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลาง ละของหนวยงานของรัฐป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา 3 วันท าการ 

 กรณีทีไหนวยงานของรัฐน ารางประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางฯ  ผยพร
พืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌประกอบการ  ฿หຌน าความรืไองการรับฟังความคิดหในวิธีประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

 (4) มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  ฿หຌความหในชอบรายงานขอซืๅอขอจຌางละ
รางประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌาง ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวย
วิธีสอบราคา฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ละหนวยงานของรัฐป็นวลาติดตอกัน
เมนຌอยกวา 5 วันท าการ  ดย฿หຌค านึงถึงระยะวลา฿นการ฿หຌผูຌประกอบการตรียมการจัดท าอกสาร
พืไอยืไนขຌอสนอดຌวย 

 (5) การ฿หຌหรือการขายอกสารสอบราคา รวมทัๅงอกสารทีไกีไยวกับคุณลักษณะ 
ฉพาะหรือรายละอียด฿หຌกระท าเปพรຌอมกันกับการผยพรประกาศละอกสารสอบราคา พืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌายืไนสนอสามารถขอรับหรือขอซืๅออกสารสอบราคาเดຌตัๅงตวันริไมตຌน
จนถึงวันสุดทຌายของการผยพรประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์   
 ทัๅงนีๅ ฿หຌกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางฯ            

ของหนวยงาน฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดินผานทางระบบอิลใกทรอนิกส์ 
 (6) กรณีทีไจะตຌองมีการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไ฿หຌหนวยงาน    

ของรัฐก าหนดวัน  วลา ละสถานทีไ฿นการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅจงสถานทีไ฿นอกสารสอบ
ราคาดຌวยกอนวันปຂดรับซองสอบราคาหากหนวยงานของรัฐหในวามีความจ าป็นทีไจะตຌองก าหนด
รายละอียดพิไมติมหรือมีการชีๅสถานทีไอันป็นการกຌเขคุณลักษณะฉพาะทีไป็นสาระส าคัญซึไงมีเดຌ
ก าหนดเวຌ฿นอกสารสอบราคาตัๅงตตຌน  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด ท าป็นอกสารสอบราคาพิไมติม      

การชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไ  ฿หຌผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานนัๅนจัดท าบันทึกการชีๅจง
รายละอียดหรือการชีๅสถานทีไป็นลายลักษณ์อักษรเวຌป็นหลักฐานทุกครัๅง 



21 
 

(7)  ถຌามีการด านินการตามขຌอ 6 ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาลืไอนวัน  วลา 

การรับซอง ละการปຂดซองสอบราคา  ตามความจ าป็นกกรณีดຌวย  มืไอถึงก าหนดวันยืไนซองสอบ
ราคา หຌามมิ฿หຌรนหรือลืไอน หรือปลีไยนปลงก าหนดวันยืไนซองสอบราคา  

กำรยื่นซอง  
 (1) ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองผนึกซองจาหนຌาถึงประธานคณะกรรมการฯ 

 (2) สงถึงหนวยงานของรัฐดยยืไนตรงตอหนวยงานของรัฐ  พรຌอมรับรอง
อกสารหลักฐานทีไยืไนมาพรຌอมกับซอง฿บสนอราคาวาอกสารดังกลาวถูกตຌองละป็นความจริง       

ทุกประการ 
 (3) จຌาหนຌาทีไลงรับดยเมปຂดซอง 
 กำรรับซอง  
  (1) ระบุวันละวลาทีไรับซอง 
 (2) ออก฿บรับ฿หຌกผูຌยืไนซอง 

 (3) สงมอบซองสนอราคาละอกสารหลักฐานตางโ ตอคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคา ดยพลัน 

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำมีหนຌำที่ ดังนีๅ 
 (1) ปຂดซอง฿บสนอราคา  ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ  กรรมการ   

ทุกคนลงลายมือชืไอก ากับ 

 (2) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน ละอกสารหลักฐานตางโ ละพัสดุ
ตัวอยาง  (ถຌามี) ละคัดลือกผูຌทีไยืไนขຌอสนอเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละยืไนอกสารสนอราคา
ครบถຌวน  

 (3) พิจารณาคัดลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอทีไถูกตຌองตาม  (2) 

พิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด฿นประกาศละอกสารสอบราคา  ละ จัด
รียงล าดับผูຌทีไสนอราคาตไ าสุด หรือเดຌคะนนรวมสูงสุด เมกิน 3 ราย 

 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไ 
 

5.2 วิธีคัดลือก เดຌก การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนฉพาะผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ
ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ      วຌนต฿น
งานนัๅนมีผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไก าหนดนຌอยกวาสามราย 
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 กำรด ำนินกำร  

 มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในชอบรายงานขอซืๅอขอจຌาง฿หຌคณะกรรมการ
ซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก ด านินการดังนีๅ 
 (1) จัดท าหนังสือชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไ
หนวยงานของรัฐก าหนดเมนຌอยกวา 3 ราย ฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ วຌนต฿นงานนัๅนมีผูຌประกอบการทีไมี
คุณสมบัติตรงตามทีไก าหนดนຌอยกวา 3 ราย ดย฿หຌค านึงถึงการเมมีผลประยชน์รวมกันของผูຌทีไขຌายืไน
ขຌอสนอ พรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอผูຌประกอบการทีไคณะกรรมการมีหนังสือชิญชวน 

  (2) การยืไนซองขຌอสนอละการรับซองขຌอสนอ ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองผนึก
ซองจาหนຌาถึงประธานคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกครัๅงนัๅน ละสงถึงหนวยงานของรัฐ
ผูຌด านินการคัดลือกดยยืไนดยตรงตอหนวยงานของรัฐ พรຌอมรับรองอกสารหลักฐานทีไยืไนมาพรຌอม
กับซอง฿บสนอราคาวาอกสารดังกลาวถูกตຌองละป็นความจริงทุกประการ 

  (3) มืไอถึงก าหนดวัน วลาการรับซองขຌอสนอ ฿หຌรับซองขຌอสนอของผูຌยืไน
ขຌอสนอฉพาะรายทีไคณะกรรมการเดຌมีหนังสือชิญชวนทานัๅน พรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอผูຌมายืไน
ขຌอสนอ  มืไอพຌนก าหนดวลารับซองขຌอสนอ หຌามรับอกสารหลักฐานตางโ ละพัสดุตัวอยางตาม
งืไอนเขทีไก าหนด฿นหนังสือชิญชวนพิไมติมจากผูຌยืไนขຌอสนอ วຌนต กรณีการซืๅอหรือจຌาง฿ดมี
รายละอียดทีไมีความจ าป็นดยสภาพของการซืๅอหรือจຌางทีไจะตຌอง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอน าตัวอยางพัสดุมา
สดงพืไอทดลอง หรือทดสอบ หรือน าสนองาน หรือ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอน าอกสารหรือรายละอียดมาสง
ภายหลังจากวันยืไนซองขຌอสนอ 

  (4) มืไอถึงก าหนดวัน วลาการปຂดซองขຌอสนอ ฿หຌคณะกรรมการด านินการ
ปຂดซองขຌอสนอละตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ ของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย ลຌว฿หຌกรรมการ    
ทุกคนลงลายมือชืไอก ากับเวຌ฿น฿บสนอราคาละอกสารประกอบการสนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทุก
ผนละ฿หຌน าความ฿นระบียบขຌอ 55 (2) - (4) มา฿ชຌบังคับกับการด านินการพิจารณาคัดลือกผูຌชนะ
การซืๅอหรือจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือกของคณะกรรมการดยอนุลม หากปรากฏวามีผูຌยืไนขຌอสนอ
พียงรายดียวหรือมีผูຌยืไนขຌอสนอหลายรายตถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไก าหนด฿นหนังสือชิญชวน
พียงรายดียว ฿หຌคณะกรรมการด านินการตามระบียบขຌอ 56 ดยอนุลม 

  (5) ฿นกรณีทีไเมมีผูຌยืไนขຌอสนอหรือมีตเมถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไก าหนด฿น
หนังสือชิญชวน฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอยกลิกการคัดลือกครัๅงนัๅน 
ละจะด านินการ฿หมดยวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึไง (2) (ก) กใเดຌ ถຌาปรากฏวาราคา
ของผูຌยืไนขຌอสนอทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางยังสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง               
฿หຌคณะกรรมการรียกผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนมาตอรองราคา ดย฿หຌด านินการตามระบียบขຌอ 57 หรือ
ขຌอ 58 ลຌวตกรณี ดยอนุลม 
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  (6) ฿นกรณีการจຌางตามมาตรา 56 วรรคหนึไง (1) (ช) หากเมสามารถ
ด านินการตามปกติเดຌ ฿หຌคณะกรรมการจຌง฿หຌผูຌประกอบการยืไนซองขຌอสนอดຌานทคนิคพืไอ
พิจารณา฿หຌป็นเปตามความตຌองการกอนพิจารณาดຌานราคา ลຌว฿หຌคณะกรรมการพิจารณาคัดลือก
ขຌอสนอดຌานทคนิคทีไดีทีไสุดลຌวจัดล าดับ หลังจากนัๅน฿หຌชิญผูຌทีไยืไนขຌอสนอดຌานทคนิคทีไดีทีไสุดมายืไน
ขຌอสนอดຌานราคาละจรจาตอรองราคาทีไหมาะสม หากจรจาเมเดຌผล ฿หຌจรจากับผูຌยืไนขຌอสนอ
ดຌานทคนิคทีไดีทีไสุดรายถัดเป หากด านินการเมเดຌผล฿หຌสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการจຌาง฿นครัๅงนัๅนละจะสัไง฿หຌด านินการ฿หมดยวิธี
ฉพาะจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึไง (2) (ก) กใเดຌ ทัๅงนีๅ฿หຌน าความ฿นระบียบขຌอ 42 มา฿ชຌบังคับกับ
การประกาศผลผูຌชนะการซืๅอหรือจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือกดยวิธีคัดลือกดยอนุลม 

 

 5.3 วิธีฉพำะจำะจง เดຌก การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ
ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  หรือ฿หຌขຌามาจรจา
ตอรองราคา รวมทัๅงการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุกับผูຌประกอบการดยตรง฿นวงงินลใกนຌอยตามทีไก าหนด฿น
กฎกระทรวง 
   ฿หຌคณะกรรมกำรซืๅอหรือจຌำงดยวิธีฉพำะจำะจงชิญชวนผูຌประกอบกำร
ที่มีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด฿หຌขຌำยื่นขຌอสนอต่อหน่วยงำนของรัฐ ดย฿หຌด ำนินกำรดังต่อเปนีๅ 
                            (1) กรณี฿ชຌวิธีตามมาตรา  56 (2) (ก) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธี
คัดลือก หรือวิธีคัดลือกลຌวตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก฿หຌสืบราคา
จากผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางนัๅนดยตรง ละจากผูຌยืไนขຌอสนอ฿นการ฿ชຌวิธีประกาศชิญ
ชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกซึไงถูกยกลิกเป  (ถຌามี) ทัๅงนีๅ หากหในวาผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไหในสมควรซืๅอ
หรือจຌางสนอราคาสูงกวาราคา฿นทຌองตลาด  หรือราคาทีไคณะกรรมการหในสมควร  ฿หຌตอรองราคาลง
ทาทีไจะท าเดຌ 
 (2) กรณีพัสดุนัๅนมีผูຌประกอบการทีไคุณสมบัติดยตรงพียงรายดียว  ละกรณี
ทีไป็นพัสดุทีไมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌดยฉุกฉินนืไองจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือกิดรคติดตอ
อันตราย ละการด านินการดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกอาจกอ฿หຌกิดความลาชຌา
หรือสียหาย  ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ฿หຌชิญผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางนัๅนดยตรง     

มายืไนขຌอสนอหากหในวาราคาทีไสนอนัๅนยังสูงกวาราคา฿นทຌองถิไน  หรือราคากลางหรือวงงิน
งบประมาณ หรือราคาทีไคณะกรรมการหในสมควร ฿หຌตอรองราคาลงทาทีไจะท าเดຌ 
 (3) กรณีจ าป็นตຌองท าการจัดซืๅอจัดจຌางพิไมติมหรือตอนืไองจากพัสดุทีไเดຌ
จัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนลຌว  ตามมาตรา 56 (2) (จ) ฿หຌจรจากับผูຌประกอบการรายดิมตามสัญญาหรือ
ขຌอตกลงซึไงยังเมสิๅนสุดระยะวลาสงมอบ  พืไอขอ฿หຌมีการซืๅอหรือจຌางตามรายละอียด  ละราคาทีไตไ า
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กวาหรือราคาดิม  ดยค านึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาดิม  (ถຌามี) พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอ
หนวยงานของรัฐ 

 (4) กรณีป็นพัสดุทีไขายทอดตลาดดยหนวยงานของรัฐ  องค์การระหวาง
ประทศหรือหนวยงานของตางประทศ ตามมาตรา 56(2) (ฉ) ฿หຌด านินการดยจรจาตกลงราคา 
 (5) กรณีป็นพัสดุทีไป็นทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางซึไงจ าป็นตຌองซืๅอฉพาะหงวิธี
ตามมาตรา 56 (2) (ช) ฿หຌชิญจຌาของทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางดยตรงมาสนอราคา  หากหในวาราคาทีไ
สนอนัๅนยังสูงกวาราคา฿นทຌองถิไน  หรือราคากลาง  หรือวงงินงบประมาณ  หรือราคาทีไคณะกรรมการ
หในสมควร ฿หຌตอรองราคาลงทาทีไจะท าเดຌ 
 - กรณีการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีการผลิต  จ าหนาย กอสรຌาง หรือ฿หຌบริการป็น
การทัไวเป ละมีวงงินตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง  ตามมาตรา 56 (2) (ข) ฿หຌจຌาหนຌาทีไจรจาตกลง
ราคากับผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางนัๅนดยตรง  ลຌว฿หຌซืๅอหรือจຌางภาย฿นวงงินทีไเดຌรับ
ความหในชอบจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  

 - ส าหรับกรณีขຌางตຌนทีไมีความจ าป็นรงดวน  เมอาจคาดหมายเดຌ  ละ
ด านินการตามปกติเดຌทัน  ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานนัๅนด านินการเปกอนลຌว
รีบรายงานขอความหในชอบตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  ละมืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความ
หในชอบลຌว฿หຌถือวารายงานดังกลาวป็นหลักฐานการตรวจรับดยอนุลม 

 

5.4 กำรจຌำงท่ีปรึกษำ  

  ขัๅนตอนส าหรับการจຌางทีไปรึกษาทุกวิธี฿หຌด านินการดังนีๅ 
 (1) การจัดท ารางขอบขตของงานจຌางทีไปรึกษา  ดย฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของ
รัฐอาจตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนมาคณะหนึไง  หรือมอบหมาย฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไง      

จัดท ารางขอบขตของงานจຌางทีไปรึกษา  รวมทัๅงก าหนดหลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ ซึไงมี
องค์ประกอบ ระยะวลาการพิจารณา ละการประชุม฿หຌป็นเปตามทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐก าหนด
ตามความหมาะสม 

 (2) การจัดท ารายงานขอจຌางทีไปรึกษา  ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอจຌาง       

ทีไปรึกษาสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
 (3) การตงตัๅงคณะกรรมการ ฯ ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅง
คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาขึๅน  พืไอปฏิบัติการตามระบียบนีๅ  พรຌอมกับก าหนดระยะวลา
฿นการพิจารณาของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมกำรด ำนินงำนจຌำงท่ีปรึกษำ  มี 4 คณะ เดຌก 
(1) คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 

(2) คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก 

(3) คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง 
(4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา 
 

กำรจຌำงท่ีปรึกษำ ท ำเดຌ 3 วิธี ดังนีๅ 
                       5.4.1 วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ฿ชຌกับงานทีไเมซับซຌอน  งานทีไมีลักษณะป็นงาน
ประจ าของหนวยงานของรัฐ  หรืองานทีไมีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  ละมีทีไปรึกษาซึไงท างานนัๅนเดຌ
ป็นการทัไวเป  ดยหนวยงานของรัฐประกาศชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไ
ก าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอก าหนด 

รำยงำนขอจຌำงท่ีปรึกษำ ดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป มีรายการ ดังนีๅ 
 (1). หตุผลละความจ าป็นทีไตຌองจຌางทีไปรึกษา  

(2) ขอบขตของงานจຌางทีไปรึกษา  

(3) คุณสมบัติของทีไปรึกษาทีไจะจຌาง  

(4) ราคากลางงานจຌางทีไปรึกษา 

(5). วงงินทีไจะจຌางทีไปรึกษา ดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณถຌาเมมีวงงิน
ดังกลาว ฿หຌระบุวงงินทีไประมาณวาจะจຌาง฿นครัๅงนัๅน 

(6) ก าหนดวลาลຌวสรใจของงานจຌางทีไปรึกษา  

(7) วิธีจຌางทีไปรึกษา ละหตุผลทีไตຌองจຌางทีไปรึกษาดยวิธีนัๅน 

(8) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ (ถຌามี) 

(9) ขຌอสนออืไนโ (ชน ตงตัๅงคณะกรรมการ) 

จຌาหนຌาทีไท ารายงานสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ มืไอหัวหนຌาหนวยงาน   

ของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานทีไสนอลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีได านินการจຌางตามวิธีนัๅนตอเปเดຌ 
ขัๅนตอนกำรพิจำรณำละตัดสิน ฿หຌคณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาฯ 

ด านินการ ดังนีๅ 
(1) ปຂดซองขຌอสนอดຌานราคาของทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไถูกตຌอง  ละ

พิจารณาลือกรายทีไสนอราคาตไ าสุด ละจัดล าดับ 

(2) กรณีทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไคัดลือกเวຌซึไงสนอราคาตไ าสุด  เมขຌาท า
สัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ฿นวลาทีไก าหนดตามอกสารจຌางทีไปรึกษา  ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณาผูຌทีไสนอราคาตไ าสุดรายถัดเป 
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(3) กรณีทีไมีทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอสนอราคาตไ าสุดทากันหลายราย  ฿หຌรียก
ทีไปรึกษาดังกลาวมาสนอราคา฿หมดຌวยวิธีการยืไนซองขຌอสนอดຌานราคา  ละพิจารณาลือกรายทีไ
สนอราคาตไ าสุด 

(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา  ละความหในพรຌอมดຌวยอกสารทีไเดຌรับเวຌ
ทัๅงหมดตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ  ดยรายงาน
ผลการพิจารณาดังกลาวอยางนຌอย฿หຌประกอบดຌวย 

  - รายละอียดงานจຌางทีไปรึกษา 

  - รายชืไอทีไปรึกษา วงงินทีไสนอ ละขຌอสนอของทีไปรึกษาทุกราย 

- รายชืไอทีไปรึกษาทีไผานการคัดลือกวาเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน  

  - หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ พรຌอมกณฑ์การ฿หຌคะนน 

- ผลการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอละการ฿หຌคะนนขຌอสนอของทีไ
ปรึกษาทุกราย พรຌอมหตุผลสนับสนุน฿นการพิจารณา 

กรณีมีผูຌย่ืนขຌอสนอพียงรำยดียว หรือมีผูຌย่ืนขຌอสนอหลำยรำย ต่ผ่ำน
กำรคัดลือกพียงรำยดียว 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐยกลิก 

- หากคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผลสมควรทีไจะด านินการ
ตอเปดยเมตຌองยกลิก ฿หຌคณะกรรมการตอรองกับทีไปรึกษารายนัๅน ลຌวสนอความหในตอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐตอเป 

กรณีที่เม่มีผูຌย่ืนขຌอสนอหรือขຌอสนอนัๅนเม่เดຌรับกำรคัดลือก 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณา
ยกลิก 

- หากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวาการจຌางดยวิธีประกาศชิญชวน
ทัไวเป฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌด านินการจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา  70 (2) (ก) หรือวิธี
ฉพาะจาะจงตาม  70 (3) (ก) ลຌวตกรณีกใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐจะด านินการดยวิธีคัดลือก
หรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดท ารายงานขอจຌางตาม
ระบียบฯ 

กรณีที่ปรึกษำรำยที่สมควรจຌำงสนอรำคำสูงกว่ำวงงินที่จะจຌำง 

- จຌงทีไปรึกษารายทีไหในสมควรจຌางนัๅนพืไอตอรองราคา 

- รียกทีไปรึกษาทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพทุกรายมาตอรองราคา฿หม
พรຌอมกัน 



27 
 

- สนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  พืไอยกลิก /ด านินการจຌาง
ดຌวยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป฿หม/ด านินการจຌางดยวิธีคัดลือก/วิธีฉพาะจาะจง ลຌวตกรณีกใเดຌ 

 

 5.4.2 วิธีคัดลือก ฿ชຌกับกรณีทีไ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌวเมผลดี  หรือป็น
กรณีทีไป็นงานซับซຌอน  หรือซับซຌอนมากหรือกรณีป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษาจ านวนจ ากัด            ฿หຌ
หนวยงานของรัฐชิญชวนฉพาะทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไก าหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวา  3 

ราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ วຌนต฿นงานทีไมีทีไปรึกษานຌอยกวา 3 ราย 

 

ขัๅนตอนกำรปฏิบัติ฿นกำรจຌำงท่ีปรึกษำ ดยวิธีคัดลือก 

(1) ขัๅนตอนริ่มตຌน 

- ท ารายงานขอจຌางทีไปรึกษา ดยจຌาหนຌาทีไท ารายงานสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐ ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 

- ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก  

- ฿หຌจຌาหนຌาทีไขอรายชืไอทีไปรึกษา฿นสาขางานทีไจะจຌางจากศูนย์ขຌอมูล       

ทีไปรึกษา กระทรวงการคลัง ลຌวมอบ฿หຌคณะกรรมการจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านินการตอเป 

(2) ขัๅนตอนกำรชิญชวน฿หຌคณะกรรมกำรด ำนินงำนจຌำงท่ีปรึกษำฯ
ด ำนินกำร ดังนีๅ 

- จัดท าหนังสือชิญชวนทีไปรึกษาตามบบทีไคณะกรรมการนยบาย
ก าหนด 

- ฿หຌชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตามทีไก าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ    

ตอหนวยงานของรัฐ เมนຌอยกวา 3 ราย วຌนต มีทีไปรึกษาดังกลาวนຌอยกวา 3 ราย ดย฿หຌค านึงถึง  
การเมมีผลประยชน์รวมกันของผูຌขຌายืไนขຌอสนอดຌวย 

- มืไอถึงก าหนดวัน  วลา฿นการยืไนขຌอสนอ  ฿หຌรับซองขຌอสนอของ        

ทีไปรึกษาพรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอทีไปรึกษาผูຌมายืไนขຌอสนอ  ละหากพຌนก าหนดวลาดังกลาวลຌว     

หຌามรับอกสารหลักฐานตางโ พิไมติม 

(3) ขัๅนตอนกำรพิจำรณำละตัดสิน  ฿หຌคณะกรรมกำรด ำนินงำนจຌำง       

ที่ปรึกษำฯ ด ำนินกำร ดังนีๅ 
- ปຂดซองขຌอสนอ  ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ  ของทีไปรึกษา  

ผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย ลຌว฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอก ากับเวຌทุกผน 

- ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานตางโ  ของ  
ทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอ  ลຌวคัดลือกทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละยืไนอกสาร
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ครบถຌวน ถูกตຌอง มีคุณสมบัติละขຌอสนอดຌานคุณภาพทีไครบถຌวน  ถูกตຌอง ตามงืไอนเขทีไหนวยงาน
ของรัฐก าหนดเวຌ฿นอกสารจຌางทีไปรึกษา  

- ฿นกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากทีไ
ปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดกใเดຌ  ตจะ฿หຌทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดปลีไยนปลงสาระส าคัญทีไ     

สนอเวຌลຌวมิเดຌ  
    - ทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเข         

ทีไหนวยงานของรัฐ เดຌก าหนดเวຌ ฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอของทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 

- คัดลือกขຌอสนอทีไถูกตຌอง จัดล าดับคะนนละพิจารณาคัดลือก ดังนีๅ 
(ก) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไป็นเปตามมาตรฐานของหนวยงานของ

รัฐหรืองานทีไซับซຌอน฿หຌคัดลือกจากรายทีไเดຌ คะนนรวมดຌานคุณภาพละดຌานราคามากทีไสุด 

(ข) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไมีความซับซຌอนมาก ฿หຌคัดลือกรายทีไเดຌ 
คะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด 

- กรณีรายทีไคัดลือกเวຌเมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ
฿นวลาทีไก าหนด ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌคะนนมากทีไสุดตาม  (ก) หรือ 

(ข) ลຌวตกรณี รายถัดเป ตามล าดับ 

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา น าวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปมา฿ชຌดย
อนุลม) 

กรณีมีผูຌย่ืนขຌอสนอพียงรำยดียว หรือมีผูຌย่ืนขຌอสนอหลำยรำย ต่ผ่ำน
กำรคัดลือกพียงรำยดียว 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐยกลิก 

- หากคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผลสมควรทีไจะด านินการ
ตอเปดยเมตຌองยกลิก  ฿หຌคณะกรรมการตอรองกับทีไปรึกษารายนัๅน  ลຌวสนอความหในตอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐตอเป 

กรณีที่เม่มีผูຌย่ืนขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเม่เดຌรับกำรคัดลือก 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณา
ยกลิก 

- หากหัวหนຌาหนวยงานของรั ฐหในวาการจຌางดยวิธีคัดลือก฿หมอาจ
เมเดຌผลดี จะสัไง฿หຌด านินการจຌางดยวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  70 (3) (ก) กใเดຌ วຌนตหนวยงาน  

ของรัฐจะด านินการดยวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หม  ดยการจัดท า
รายงานขอจຌางตามระบียบฯ 
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กณฑ์กำรพิจำรณำคัดลือกขຌอสนอ฿นงำนจຌำงท่ีปรึกษำ 

฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป หรือวิธี
คัดลือก นอกจาก฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌานคุณภาพทัๅง 6 กณฑ์ลຌว ฿หຌป็นเปตามกณฑ์฿นการพิจารณา
ละการ฿หຌนๅ าหนัก ตามความ฿นมาตรา 76 ของกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

1. ผลงานละประสบการณ์ของทีไปรึกษา 

2. วิธีการบริหารละปฏิบัติงาน 

3. จ านวนบุคลากรทีไรวมงาน 

4. ประภทของทีไปรึกษาทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน 

5. ขຌอสนอทางดຌานการงิน 

6. กณฑ์อืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 

- กรณีการจຌางทีไปรึกษา พืไอดานินงานประจ าหรืองานทีไมีมาตรฐาน
ชิงคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยูลຌว หรืองานเมซับซຌอน ฿หຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌาน
คุณภาพ ซึไงสนอราคาตไ าสุด 

- กรณีการจຌางทีไปรึกษา ทีไป็นเปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐ
หรืองานทีไซับซຌอน ฿หຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพละเดຌคะนนรวมดຌานคุณภาพ
ละดຌานราคา มากทีไสุด 

- กรณีการจຌางทีไปรึกษา ทีไมีความซับซຌอนมาก ฿หຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ
ทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพซึไงเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด  

 

     5.4.3 วิธีฉพาะจาะจง   ฿ชຌกับกรณีทีไ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธี
คัดลือก  หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌวเมเดຌผลดี  หรือกรณีมีวงงินคาจຌางเมกินวงงินตามทีไก าหนด          

฿นกฎกระทรวง หรือกรณีจຌางทีไปรึกษารายดิมท าตอจากงานทีไเดຌท าเวຌลຌว หรือกรณีป็นงานจຌางทีไมีทีไ
ปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนจ านวนจ ากัดละมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไงเมกินวงงินตามทีไก าหนด฿น
กฎกระทรวง  หรือกรณี฿นงานนัๅนมีทีไปรึกษาพียงรายดียว  หรือกรณีป็นงานทีไมีความจ าป็นรงดวน
หรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ ฿หຌหนวยงานของรัฐชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนทีไ
ก าหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ หรือ฿หຌขຌาจรจาตอรองราคา 
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ขัๅนตอนกำรปฏิบัติ฿นกำรจຌำงท่ีปรึกษำ ดยวิธีฉพำะจำะจง 
(1) ขัๅนตอนริไมตຌน 

- ฿หຌจຌาหนຌาทีไท ารายงานขอจຌางทีไปรึกษา 

- ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง  

- ฿หຌจຌาหนຌาทีไจຌงคณะกรรมการจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านินการตอเป 

(2) ขัๅนตอนการชิญชวน ละการพิจารณาตัดสิน 

- ฿หຌคณะกรรมการจຌางทีไปรึกษาฯ จัดท าหนังสือชิญชวนทีไปรึกษา ตาม
บบทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด 

- ชิญชวนทีไปรึกษาราย฿ดรายหนึไงทีไมีคุณสมบัติหมาะสมทีไจะท างานนัๅน 

- พิจารณาขຌอสนอของทีไปรึกษา ละจรจาตอรอง พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอทีไ
หมาะสม ถูกตຌอง ป็นประยชน์ตอทางหนวยงานของรัฐมากทีไสุด ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปมา฿ชຌดย
อนุลม) 

กำรจ่ำยงินล่วงหนຌำ 

(1) ฿นกรณีมีความจาป็นตຌองจายงินคาจຌางลวงหนຌา  ฿หຌจายเดຌเมกินรຌอยละ  

15 ของคาจຌางตามสัญญา  ละทีไปรึกษาจะตຌองวางหนังสือคๅ าประกันของธนาคาร  หรือหนังสือคๅ า
ประกันอิลใกทรอนิกส์ของธนาคาร฿นประทศมาคๅ าประกันงินทีไเดຌรับลวงหนຌาเปนัๅน 

(2) กรณีจຌางส าหรับการหนวยงานของรัฐ ฿หຌจายงินคาจຌางลวงหนຌาเดຌเมกิน
รຌอยละ 50 คาจຌางตามสัญญา ละเมตຌองมีหลักประกันงินลวงหนຌาทีไรับเปกใเดຌ 

กำรคืนหนังสือคຌำประกัน  (หลักประกันการรับงินคาจຌางลวงหนຌา) 
฿หຌคืนหนังสือคๅ าประกัน฿หຌกทีไปรึกษา มืไอเดຌหักงินทีไเดຌจายลวงหนຌาจากงิน

คาจຌางทีไจายตามผลงาน฿นตละงวดจนครบถຌวนลຌว ทัๅงนีๅ ฿หຌก าหนดป็นงืไอนเขเวຌ฿นสัญญาดຌวย 

 

5.5 งำนจຌำงออกบบหรือควบคุมงำนก่อสรຌำง 

ขຌอก ำหนด฿นกำรด ำนินกำรจຌำง 
(1) กำรขอควำมร่วมมือ  ฿นกรณีราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  

หรือราชการสวนทຌองถิไน฿ด  เมมีหนวยงานออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางหรือมีตเมสามารถ
ออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางเดຌอง  อาจขอความรวมมือ กับกรมยธาธิการละผังมือง           

กรมศิลปากร หรือหนวยงานของรัฐอืไนทีไมีหนวยงานออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางกอนกใเดຌ 
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(2) ขຌอหຌำมกำรมีส่วนเดຌสีย  ผูຌ฿หຌบริการจຌางออกบบหรือควบคุมงาน
กอสรຌางทีไป็นคูสัญญา  ตຌองเมมีสวนเดຌสียกับผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นงานนัๅน  ฿นลักษณะ
ดังตอเปนีๅ 

  - มีความสัมพันธ์ดยตรงละมีความสัมพันธ์ดยอຌอม 

(3) คุณสมบัติ มีสัญชาติเทย  ละเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ละเม
ป็นขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน
ของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไน 

 (4) คณะกรรมกำรด ำนินงำนจຌำงที่ปรึกษำ ประกอบดຌวย 5 คณะ เดຌก 
- คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธี

ประกาศ ชิญชวนทัไวเป 

- คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธี
คัดลือก 

- คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธี
ฉพาะจาะจง 

- คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบงานกอสรຌาง ดยวิธีประกวดบบ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

(5) งำนจຌำงออกบบหรือควบคุมงำนก่อสรຌำง  ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำง
ที่ปรึกษำทุกวิธี 

- จัดท ารางขอบขตของงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  

- ตงตัๅงคณะกรรมการหรือมอบหมาย฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ด     

บุคคลหนึไง จัดท ารางขอบขตของจຌางละหลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ  

- จัดท ารายงานขอจຌาง 
- ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอจຌางสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ      

ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ ตามรายการทีไระบียบฯ ก าหนด 

- มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌางฯ ทีไสนอ
ลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีได านินการจຌางตามวิธีจຌางนัๅนตอเปเดຌ 
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กำรจຌำงออกบบหรือควบคุมงำนก่อสรຌำง กระท ำเดຌ 4 วิธี ดังนีๅ 
5.5.1 วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป ฿ชຌกับงานทีไมีลักษณะเมซับซຌอน 

(1) ขัๅนตอนริไมตຌน 

- ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท าอกสารจຌางฯ ดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป พรຌอม
ประกาศผยพร ตามบบทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด 

- ท ารายงานขอจຌางฯ ดยจຌาหนຌาทีไท ารายงานสนอหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐ ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 

- ตงตัๅงคณะกรรมการฯ 

(2) ขัๅนตอนการประกาศผยพร 
- มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบ รายงานขอจຌางฯ ลຌว฿หຌ

หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไผยพรประกาศละอกสารจຌางฯ  ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
ละของหนวยงานของรัฐ ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐ  

ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา 5 วันท าการ  

- การ฿หຌอกสารจຌางฯ  รวมทัๅงอกสารทีไกีไยวขຌอง  จะ฿หຌเปพรຌอมกันกับ
การผยพรประกาศละอกสารจຌางฯ  พืไอ฿หຌผูຌ฿หຌบริการทีไประสงค์จะขຌายืไนขຌอสนอสามารถขอรับ
อกสารจຌางฯ ตัๅงตวันริไมตຌนประกาศจนถึงวันสุดทຌายของการผยพรประกาศละอกสารจຌางฯ 

- ฿หຌก าหนดวัน วลา฿นการยืไนขຌอสนอป็นวันท าการพียงวันดียว นับ
ถัดจากวันสุดทຌายของการผยพรประกาศละอกสารจຌางฯ 

(3) ขัๅนตอนการพิจารณาละตัดสิน ฿หຌคณะกรรมการด านินงานจຌางฯ 

ด านินการ ดังนีๅ 
- ปຂดซองขຌอสนอ ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ ของผูຌ฿หຌบริการ

ผูຌยืไนขຌอสนอ ทุกราย ลຌว฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอก ากับเวຌทุกผน 

- ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานตางโ  ของ   
ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอ  ลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละยืไน
อกสารครบถຌวน  ถูกตຌอง มีคุณสมบัติละขຌอสนอดຌานคุณภาพทีไครบถຌวน  ถูกตຌอง ตามงืไอนเขทีไ
หนวยงานของรัฐก าหนดเวຌ฿นอกสารจຌางฯ  

- ฿นกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจาก           

ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอ ราย฿ดกใเดຌ ตจะ฿หຌผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดปลีไยนปลงสาระส าคัญทีไ
สนอเวຌลຌวมิเดຌ  

- ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไ
หนวยงานของรัฐ เดຌก าหนดเวຌ ฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอของผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 
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- พิจารณาคัดลือกขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการรายทีไถูกตຌอง ซึไงมีคุณภาพ 

ละคุณสมบัติป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐ ลຌว฿หຌสนอจຌางจากรายทีไเดຌคะนนคุณภาพมาก
ทีไสุด ละจัดล าดับคะนน 

- ฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌบริการรายทีไคัดลือกเวຌซึไงเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด     

เมยอมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลง฿นวลาทีไก าหนด ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนคุณภาพ
มากทีไสุด฿นล าดับถัดเป  

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (฿หຌน าวิธีการจຌางทีไปรึกษาดยวิธี
ประกาศชิญชวนทัไวเปมา฿ชຌดยอนุลม) 

 

กรณีมีผูຌย่ืนขຌอสนอพียงรำยดียว หรือมีผูຌย่ืนขຌอสนอหลำยรำย ต่ผ่ำน
กำรคัดลือกพียงรำยดียว 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐยกลิก  

- ตถຌาคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวา  มีหตุผลสมควรทีไจะด านินการ
ตอเป ดยเมตຌองยกลิกการประกาศชิญชวน  ทัไวเป ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาลຌว  สนอความหใน
ตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตอเป  

กรณีที่เม่มีผูຌย่ืนขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเม่เดຌรับกำรคัดลือก 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผาน หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิก  

- หากหัวหนຌาหนวยงานของรั ฐหในวาการจຌาง  ดยวิธีคัดลือก฿หมอาจเมเดຌ
ผลดี จะสัไง฿หຌด านินการจຌางดยวิธีคัดลือก  ตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีฉพาะจาะจง  ตาม 82 (1) 

ลຌวตกรณีกใเดຌ  วຌนต หนวยงานของรั ฐจะด านินการดยวิธี  คัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวย     

หตุอืไน ฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดท ารายงานขอจຌางตามระบียบฯ 

 
5.5.2 วิธีคัดลือก ฿ชຌกับงานทีไมีลักษณะซับซຌอนหรือซับซຌอนมาก  หรือ฿ชຌกับวิธีประกาศ

ชิญชวนทัไวเปลຌวเมเดຌผล  หรือกรณีป็นงานออกบบหรือ฿ชຌความคิดซึไงหนวยงานของรัฐ     เมมี
ขຌอมูลพียงพอทีไจะก าหนดบืๅองตຌนเดຌ  ดย฿หຌชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไ
ก าหนดเมนຌอยกวา 3 ราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ 

กำรจຌำงออกบบหรือควบคุมงำน ดยวิธีคัดลือก 

(1) ขัๅนตอนริไมตຌน  

- ท ารายงานขอจຌางฯ ดยจຌาหนຌาทีไท ารายงานสนอหัวหนຌาหนวยงาน 

ของรัฐ ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ  
- ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานจຌางฯ  
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- ฿หຌจຌาหนຌาทีไจຌง฿หຌคณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือ 

ควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือก พืไอด านินการตอเป 

(2) ขัๅนตอนการชิญชวน ฿หຌคณะกรรมการด านินงานจຌางฯ ด านินการ ดังนีๅ 
- จัดทาหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌบริการตามบบทีไคณะกรรมการนยบาย

ก าหนด 

- ฿หຌชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตามทีไก าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  

ตอหนวยงานของรัฐ  เมนຌอยกวา 3 ราย วຌนต มีผูຌ฿หຌบริการดังกลาวนຌอยกวา  3 รายดย฿หຌค านึงถึง
การเมมีผลประยชน์รวมกันของผูຌขຌายืไนขຌอสนอดຌวย 

- มืไอถึงก าหนดวัน  วลา฿นการยืไนขຌอสนอ  ฿หຌรับซองขຌอสนอของ          

ผูຌ฿หຌบริการพรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอผูຌ฿หຌบริการผูຌมายืไนขຌอสนอ  ละหากพຌนก าหนดวลาดังกลาวลຌว  

หຌามรับอกสารหลักฐานตางโ พิไมติม 

(3) ขัๅนตอนการพิจารณาละตัดสิน ฿หຌคณะกรรมการด านินงานจຌางฯ 

ด านินการ ดังนีๅ 
- ปຂดซองขຌอสนอ ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ ของผูຌ฿หຌบริการ

ผูຌยืไนขຌอสนอ ทุกราย ลຌว฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอก ากับเวຌทุกผน 

- ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานตางโ  ของ   
ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอ  ลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละ        

ยืไนอกสารครบถຌวน  ถูกตຌอง มีคุณสมบัติละขຌอสนอดຌานคุณภาพทีไครบถຌวน  ถูกตຌอง ตามงืไอนเขทีไ
หนวยงานของรัฐก าหนดเวຌ฿นอกสารจຌางฯ  

- ฿นกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจาก           

ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอ ราย฿ดกใเดຌ ตจะ฿หຌราย฿ดปลีไยนปลงสาระส าคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ  
- ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไ

หนวยงานของรัฐ เดຌก าหนดเวຌ฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอรายนัๅน 

- พิจารณาคัดลือกขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการรายทีไถูกตຌอง ซึไงมีคุณภาพ
ละคุณสมบัติป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐ ลຌว฿หຌสนอจຌางจากรายทีไเดຌคะนนคุณภาพมาก
ทีไสุด ละจัดล าดับคะนน 

- กรณีรายทีไคัดลือกเวຌเมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลง฿นวลาทีไก าหนด  ฿หຌ
คณะกรรมการพิจารณาผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌคะนนมากทีไสุด฿นล าดับถัดเป  

- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปมา฿ชຌดย
อนุลม) 
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กรณีมีผูຌย่ืนขຌอสนอพียงรำยดียว หรือมีผูຌย่ืนขຌอสนอหลำยรำย ต่ผ่ำน
กำรคัดลือกพียงรำยดียว 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐยกลิก  

- หากคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวา  มีหตุผลสมควรทีไจะ
ด านินการตอเป  ดยเมตຌองยกลิก  ฿หຌคณะกรรมการ  ตอรองจรจากับผูຌ฿หຌบริการรายนัๅน  ลຌว สนอ
ความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตอเป  

กรณีที่เม่มีผูຌย่ืนขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเม่เดຌรับกำรคัดลือก 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผาน หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณา
ยกลิก  

- หากหัวหนຌาหนวยงานของรั ฐหในวาการจຌาง  ดยวิธีคัดลือก฿หมอาจ
เมเดຌผลดี จะสัไง฿หຌ ด านินการจຌางดยวิธีฉพาะจาะจงตาม  มาตรา 82 (1) กใเดຌ วຌนตหนวยงาน    

ของรัฐ จะด านินการดยวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดท า
รายงานขอจຌางตามระบียบฯ  

5.5.3 วิธีฉพาะจาะจง  ฿หຌหนวยงานของรัฐลือกผูຌ฿หຌบริการราย฿ดรายหนึไง  ซึไงคย
ทราบหรือคยหในความสามารถลຌว  ตามทีไคณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงาน
กอสรຌางเดຌพิจารณาสนอนะ 

(1) ขัๅนตอนริไมตຌน 

- ฿หຌจຌาหนຌาทีไท ารายงานขอจຌางฯ 

- ตงตัๅง คณะกรรมการด านินงานจຌางฯ 

- ฿หຌจຌาหนຌาทีไจຌงคณะกรรมการจຌางฯ พืไอด านินการตอเป 

(2) ขัๅนตอนการชิญชวน ละการพิจารณาตัดสิน 

- ฿หຌคณะกรรมการจຌางฯ  จัดท าหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌบริการ  ตามบบทีไ
คณะกรรมการนยบายก าหนด 

- ชิญชวนผูຌ฿หຌบริการราย฿ดรายหนึไงทีไมีคุณสมบัติหมาะสมทีไจะท างานนัๅน 
- พิจารณาขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการ  พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอทีไหมาะสม  

ถูกตຌอง ป็นประยชน์ตอทางหนวยงานของรัฐมากทีไสุด ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
- จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปมา฿ชຌดย

อนุลม) 

5.5.4 วิธีประกวดบบ  ป็นกรณีทีไหนวยงานของรัฐ  ชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติ
ตรงตามงืไอนเขทีไก าหนด  พืไอออกบบงานกอสรຌางทีไมีลักษณะพิศษป็นทีไชิดชูคุณคาทางดຌาน
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอืไนทีไก าหนดตามกฎกระทรวง 
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ขัๅนตอนที่ 1 กำรประกวดนวควำมคิด฿นกำรออกบบ 

(1) ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท าอกสารงานจຌางฯ พรຌอมประกาศผยพร ตามบบทีไ
คณะกรรมการนยบายก าหนด 

(2) ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอจຌางฯสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐดยผาน
หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ พืไอขอความหในชอบลຌวจึงด านินการตอเป 

(3) ฿หຌจຌาหนຌาทีได านินการผยพรประกาศประกวดบบ฿นระบบครือขาย
สารสนทศ ของกรมบัญชีกลาง ละของหนวยงานของรัฐละ฿หຌปຂดประกาศดຌวย ป็นวลาติดตอกัน 

เมนຌอยกวา 7 วันท าการ 

(4) การ฿หຌอกสารการจຌางฯ  ละอกสารทีไกีไยวขຌอง  จะ฿หຌเปพรຌอมกับการ
ผยพรประกาศละอกสารฯ ตัๅงตวันริไมตຌนประกาศจนถึงวันสุดทຌายของการผยพร 

มืไอถึงก าหนดวัน  วลาการปຂดซอง  ฿หຌคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบอกสาร
หลักฐานตางโ  ของผูຌ฿หຌบริการทุกรายลຌวคัดลือกทีไถูกตຌอง  ครบถຌวนละ฿หຌคัดลือกผูຌทีไสนอ
นวความคิด  ทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด  ละจัดล าดับเวຌ฿หຌคณะกรรมการฯ  ตรวจสอบการมี
ผลประยชน์ของผูຌ฿หຌบริการทีไเดຌรับคัดลือกลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไเมมีผลประยชน์รวมกันเปสู
ขัๅนตอนทีไ 2 สนอรายงานผลการพิจารณา฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา 

 ขัๅนตอนที่ 2 กำรประกวดบบ 

(1) ผูຌชนะการประกวดบบนวความคิด  จะตຌองพัฒนานวความคิด
จากขัๅนตอนทีไ 1 ลຌว฿หຌป็นบบพืไอการประกวดละจัดสง฿หຌหนวยงานของรัฐภาย฿นวลาทีไก าหนด 

(2) มืไอถึงก าหนดวลาการปຂดซองขຌอสนอขัๅนตอนทีไ  2 ฿หຌคณะกรรมการ
ตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ  ของทุกรายละการมีผลประยชน์รวมกันลຌว฿หຌคัดลือกผูຌชนะการ
ประกวดบบทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด ละจัดล าดับ 

(3) ฿หຌคณะกรรมการฯ  รายงานผลการพิจารณา  ละความหในพรຌอม
ดຌวยอกสารทีไเดຌรับเวຌทัๅงหมดสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอสัไงการ ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 

 

6. กำรท ำสัญญำหรือขຌอตกลง ละกำรกຌเขสัญญำหรือขຌอตกลง 
6.1  การลงนาม฿นสัญญาละการกຌเขสัญญาตามระบียบนีๅ ป็นอ านาจของหัวหนຌา 

หนวยงานของรัฐการลงนาม฿นสัญญา จะกระท าเดຌมืไอพຌนระยะวลาการอุทธรณ์ 
6.2 การท าสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ นอกจากการจຌางทีไปรึกษา฿หຌก าหนดคาปรับ 

ป็นรายวัน฿นอัตราตายตัวระหวางรຌอยละ 0.01 – 0.20 ของราคาพัสดุทีไยังเมเดຌรับมอบ  

6.3 การจຌางซึไงตຌองการผลส ารใจของงานทัๅงหมดพรຌอมกัน  ฿หຌก าหนดคาปรับป็นรายวันป็น
จ านวนงินตายตัว฿นอัตรารຌอยละ 0.01 – 0.10 ของราคางานจຌาง ตຌองเมตไ ากวาวันละ 100 บาท 
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6.4 ส าหรับงานกอสรຌางสาธารณูปภค  ทีไมีผลกระทบตอการจราจร  ฿หຌก าหนดคาปรับป็น
รายวัน฿นอัตรารຌอยละ  0.25 ของราคางานจຌางนัๅน  ตอาจจะก าหนดขัๅนสูงสุดของการปรับกใเดຌ  ทัๅงนีๅ 
ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด 

ทัๅงนีๅ ฿หຌก าหนดรืไองคาปรับเวຌ฿นอกสารชิญชวน฿หຌชัดจนดຌวย 

6.5 ฿หຌหนวยงานของรัฐสงส านาสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ  ซึไงมีมูลคาตัๅงตหนึไงลຌานบาท
ขึๅนเป ฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดินละกรมสรรพากรภาย฿น  30 วัน นับตวันท าสัญญาหรือ
ขຌอตกลง หรือตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนด 

6.6 การกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลง ตຌองอยูภาย฿นขอบขายหงวัตถุประสงค์ดิมของสัญญาหรือ
ขຌอตกลงนัๅน  ดยหนวยงานของรัฐตຌองพิจารณาปรียบทียบคุณภาพของพัสดุ  หรือรายละอียด       

ของงาน รวมทัๅงราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือขຌอตกลงกับพัสดุทีไจะท าการกຌเขนัๅนกอนกຌเข
สัญญาหรือขຌอตกลงดຌวย฿นกรณีทีไป็นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับความมัไนคงขใงรง  หรืองานทคนิค
ฉพาะอยางจะตຌองเดຌรับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกละวิศวกรผูຌช านาญการ  หรือผูຌทรงคุณวุฒิ  
ซึไงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะฉพาะ  บบละรายการของงานกอสรຌาง  หรืองาน
ทคนิคฉพาะอยางนัๅนลຌวตกรณีดຌวยมืไอผูຌมีอ านาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางลຌวตกรณี  เดຌอนุมัติ  
การกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงลຌว฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐป็นผูຌลงนาม฿นสัญญาหรือขຌอตกลงทีไเดຌ
กຌเขนัๅน 

บบสัญญำที่คณะกรรมกำรนยบำยก ำหนด  
(1) สัญญาจຌางกอสรຌาง 
(2) สัญญาซืๅอขาย 

(3) สัญญาจะซืๅอจะขายราคาคงทีไเมจ ากัดปริมาณ  
(4) สัญญาซืๅอขายละอนุญาต฿หຌ฿ชຌสิทธิ฿นปรกรมคอมพิวตอร์  
(5) สัญญาชาคอมพิวตอร์ 
(6) สัญญาจຌางบริการบ ารุงรักษาละซอมซมกຌเขคอมพิวตอร์ 
(7) สัญญาจຌางท าความสะอาดอาคาร 

(8) สัญญาจຌาง฿หຌบริการรักษาความปลอดภัย 

(9) สัญญาลกปลีไยน 

(10) สัญญาชารถยนต์ 
(11) สัญญาชาครืไองถายอกสาร 

(12) สัญญาซืๅอขายคอมพิวตอร์ 
(13) สัญญาจຌางออกบบละควบคุมงานกอสรຌาง 
(14) สัญญาจຌางผูຌชีไยวชาญรายบุคคลหรือจຌางบริษัททีไปรึกษา 
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7. หลักประกันกำรสนอรำคำ 

หนวยงานของรัฐตຌองก าหนดหลักประกันการสนอราคา พืไอประกันความสียหายทีไอาจกิดขึๅน
จากกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอ  ผูຌสนอราคาหรือผูຌ฿หຌบริการเมปฏิบัติตามกระบวนการซืๅอหรือจຌาง  หรือการ
จຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง฿หຌหนวยงานของรัฐก าหนดหลักประกันการสนอราคา  ส าหรับ
การซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ดຌวยวิธี
ประกาศชิญชวนทัไวเป  ทีไมีวงงินซืๅอหรือจຌางหรือวงงินงบประมาณคากอสรຌาง กินกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ดังนีๅ 

7.1 การซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌมีการวางหลักประกันการสนอ
ราคาดย฿หຌ฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด ดังตอเปนีๅ 

(1) ชใคหรือดราฟท์ทีไธนาคารซในสัไงจาย ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใค     

หรือดราฟท์นัๅนช าระตอจຌาหนຌาทีไ หรือกอนวันนัๅนเมกิน 3 วันท าการ 

(2) หนังสือค ๅาประกันอิลใกทรอนิกส์ของธนาคารภาย฿นประทศตามบบทีไ
คณะกรรมการนยบายก าหนด 

(3) พันธบัตรรัฐบาลเทย 

(4) หนังสือคๅ าประกันของบริษัทงินทุนหรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไเดຌรับอนุญาต 

฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅ าประกันตามประกาศของธนาคาร  

หงประทศเทย ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ ดยอนุลม 

฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือคๅ าประกันของธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด  

7.2 ส าหรับงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง ดຌวยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป ฿หຌ
มีการวางหลักประกันการสนอราคา ดย฿หຌ฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด ดังตอเปนีๅ 

(1) งินสด 

(2) ชใคหรือดราฟท์ทีไธนาคารซในสัไงจาย  ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใค     

หรือดราฟท์นัๅนช าระตอจຌาหนຌาทีไ หรือกอนวันนัๅนเมกิน 3 วันท าการ 

(3) หนังสือค ๅาประกันของธนาคารภาย฿นประทศตามบบทีไคณะกรรมการนยบาย
ก าหนด 

(4) หนังสือคๅ าประกันของบริษัทงินทุนหรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไเดຌรับอนุญาต  

฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅ าประกันตามประกาศของธนาคาร  

หงประทศเทย ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ ดยอนุลม 

฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือคๅ าประกันของธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด  

(5) พันธบัตรรัฐบาลเทย 
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8. หลักประกันสัญญำละกำรคืนหลักประกันสัญญำ 

8.1 หนวยงานของรัฐก าหนด หลักประกันสัญญา ดย ฿หຌ฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด  

ดังตอเปนีๅ 
(1) งินสด 

(2) ชใคหรือดราฟท์ทีไธนาคารซในสัไงจาย  ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใคหรือ   

ดราฟท์นัๅนช าระตอจຌาหนຌาทีไ หรือกอนวันนัๅนเมกิน 3 วันท าการ 

(3) หนังสือค ๅาประกันของธนาคารภาย฿นประทศตามตัวอยางทีไ คณะกรรมการนยบาย
ก าหนดดยอาจป็นหนังสือคๅ าประกันอิลใกทรอนิกส์ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนดกใเดຌ 

(4) หนังสือคๅ าประกันของบริษัทงินทุนหรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌ
ประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅ าประกันตามประกาศของธนาคารหง
ประทศเทย  ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ  ดยอนุลม฿หຌ฿ชຌ
ตามตัวอยางหนังสือคๅ าประกันของธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลเทย 

8.2 มูลคาหลักประกันการสนอราคาละหลักประกันสัญญา ดังนีๅ 
 (1) หลักประกันการสนอราคาละหลักประกันสัญญา ฿หຌก าหนดมูลคาป็นจ านวนตใม 

฿นอัตรารຌอยละหຌาของวงงินงบประมาณหรือราคาพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงนัๅน 

(2) กรณกีารจัดซืๅอจัดจຌางทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวามีความส าคัญป็นพิศษ    

จะก าหนดอัตราสูงกวารຌอยละหຌาตเมกินรຌอยละสิบ 

(3) การท าสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีระยะวลาผูกพันตามสัญญากิน  1 ป ละพัสดุนัๅนเม
ตຌองมีการประกันพืไอความช ารุดบกพรอง  ชน พัสดุ฿ชຌสิๅนปลือง  ฿หຌก าหนดหลักประกัน฿นอัตรา     

รຌอยละหຌาของราคาพัสดุทีไสงมอบ฿นตละปของสัญญา  ดย฿หຌถือวาหลักประกันนีๅป็นการคๅ าประกัน
ตลอดอายุสัญญาละหาก฿นปตอเปราคาพัสดุทีไสงมอบตกตางเปจากราคา฿นรอบปกอน฿หຌปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราสวนทีไปลีไยนปลงเปนัๅนกอนครบรอบป  ฿นกรณีทีไหลักประกันตຌองปรับปรุง
฿นทางทีไพิไมขึๅนละคูสัญญาเมน าหลักประกันมาพิไม฿หຌครบจ านวนภาย฿น  15 วัน กอนการสงมอบ
พัสดุงวดสุดทຌายของปนัๅน฿หຌหนวยงานของรัฐหักงินคาพัสดุงวดสุดทຌายของปนัๅนทีไหนวยงานของรัฐ
จะตຌองจาย฿หຌป็นหลักประกัน฿นสวนทีไพิไมขึๅนการก าหนดหลักประกันตามวรรคหนึไง  จะตຌองระบุเวຌ
ป็นงืไอนเข฿นอกสารชิญชวน฿หຌขຌายืไนขຌอสนอหรือ฿นสัญญาดຌวย฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอหรือ
คูสัญญาวางหลักประกันทีไมีมูลคาสูงกวาทีไก าหนดเวຌ฿นระบียบอกสารชิญชวน  หรือสัญญา            

฿หຌอนุลมรับเดຌ 
(4) ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐป็นผูຌยืไนขຌอสนอหรือป็นคูสัญญาเมตຌองวางหลักประกัน  
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8.3 ฿หຌหนวยงานของรัฐคืนหลักประกัน฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอ คูสัญญา หรือผูຌคๅ าประกัน 

ตามหลักกณฑ์ ดังนีๅ 
(1) หลักประกันการสนอราคา฿หຌคืน฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอ หรือผูຌคๅ าประกันภาย฿น 15 วัน

นับถัดจากวันทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐเดຌพิจารณาหในชอบรายงานผลคัดลือกผูຌชนะการซืๅอหรือจຌาง
รียบรຌอยลຌว 

(2) กรณีผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไคัดลือกเวຌซึไงสนอราคาต ไาสุดเมกิน  3 ราย ฿หຌคืนเดຌตอมืไอ
เดຌท าสัญญาหรือขຌอตกลง หรือผูຌยืไนขຌอสนอเดຌพຌนจากขຌอผูกพันลຌว 

(3) หลักประกันสัญญา฿หຌคืน฿หຌกคูสัญญา  หรือผูຌคๅ าประกันดยรใว  ละอยางชຌาตຌอง    

เมกิน 15 วัน นับถัดจากวันทีไคูสัญญาพຌนจากขຌอผูกพันตามสัญญาลຌว 

 

9. กำรบริหำรสัญญำละกำรตรวจรับพัสดุ 
การด านินการตามสัญญาหรือขຌอตกลง  ฿หຌผูຌมีอ านาจตงตัๅงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพืไอ

รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขຌอตกลง  ละการตรวจรับพัสดุ  กรณีทีไมีการจัดจຌางวงงินลใกนຌอย 
ตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวงจะตงตัๅงบุคคลหนึไงบุคคล฿ด ป็นผูຌตรวจรับพัสดุกใเดຌ (วงงินเมกิน 
100,000 บาท) คณะกรรมการประกอบดຌวย ดังนีๅ 

9.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานซืๅอหรืองานจຌาง มีหนຌาทีไดังนีๅ 
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ทีไท าการของผูຌ฿ชຌพัสดุนัๅน หรือสถานทีไซึไงก าหนดเวຌ฿นสัญญาหรือ

ขຌอตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีไอืไน ฿นกรณีทีไเมมีสัญญาหรือขຌอตกลง จะตຌองเดຌรับอนุมัติจาก 

หัวหนຌาหนวยงานของรัฐกอน 

(2) ตรวจรับพัสดุ฿หຌถูกตຌองครบถຌวนตามหลักฐานทีไตกลงกันเวຌ  ส าหรับกรณีทีไมีการ
ทดลองหรือตรวจสอบ฿นทางทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะชิญผูຌช านาญการหรือผูຌทรงคุณวุฒิ
กีไยวกับพัสดุนัๅนมา฿หຌค าปรึกษา หรือสงพัสดุนัๅนเปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานทีไของผูຌช านาญการ
หรือผูຌทรงคุณวุฒินัๅนโ กใเดຌ฿นกรณีจ าป็นทีไเมสามารถตรวจนับป็นจ านวนหนวยทัๅงหมดเดຌ฿หຌตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ 

(3) ฿หຌตรวจรับพัสดุ฿นวันทีไผูຌขายหรือผูຌรับจຌางน าพัสดุมาสงละ฿หຌด านินการ฿หຌสรใจสิๅน 

ดยรใวทีไสุด 

(4) มืไอตรวจถูกตຌองครบถຌวนลຌว  ฿หຌรับพัสดุเวຌละถือวาผูຌขายหรือผูຌรับจຌางเดຌสงมอบ
พัสดุถูกตຌองครบถຌวนตัๅงตวันทีไผูຌขายหรือผูຌรับจຌางน าพัสดุนัๅนมาสง  ลຌวมอบกจຌาหนຌาทีไพรຌอมกับท า
฿บตรวจรับดยลงชืไอเวຌป็นหลักฐานอยางนຌอย  2 ฉบับ มอบกผูຌขายหรือผูຌรับจຌาง  1 ฉบับ ละ
จຌาหนຌาทีไ 1 ฉบับพืไอด านินการบิกจายงินตามระบียบของหนวยงานของรัฐละรายงาน฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐทราบ 



41 
 

 (5) ฿นกรณีทีไหในวาพัสดุทีไสงมอบ มีรายละอียดเมป็นเปตามขຌอก าหนด฿นสัญญาหรือ
ขຌอตกลง฿หຌรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ พืไอทราบละสัไงการ 

(6) ฿นกรณีทีไผูຌขายหรือผูຌรับจຌางสงมอบพัสดุถูกตຌองตเมครบจ านวน  หรือสงมอบครบ
จ านวนตเมถูกตຌองทัๅงหมด  ถຌาสัญญาหรือขຌอตกลงมิเดຌก าหนดเวຌป็นอยางอืไน  ฿หຌตรวจรับเวຌฉพาะ
จ านวนทีไถูกตຌอง  ละ฿หຌรีบรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอจຌง฿หຌผูຌขาย
หรือผูຌรับจຌางทราบภาย฿น  3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ  ตทัๅงนีๅ เมตัดสิทธิ์หนวยงานของรัฐทีไ
จะปรับผูຌขายหรือผูຌรับจຌาง฿นจ านวนทีไสงมอบเมครบถຌวนหรือเมถูกตຌองนัๅน 

(7) การตรวจรับพัสดุทีไประกอบกันป็นชุดหรือหนวย  ถຌาขาดสวนประกอบอยาง฿ดอยาง
หนึไงเปลຌวจะเมสามารถ฿ชຌการเดຌดยสมบูรณ์ ฿หຌถือวาผูຌขายหรือผูຌรับจຌางยังมิเดຌสงมอบพัสดุนัๅน  ละ
ดยปกติ฿หຌรีบรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอจຌง฿หຌผูຌขายหรือผูຌรับจຌางทราบภาย฿น 3 วันท าการ
นับถัดจากวันทีไตรวจพบ 

(8) ถຌากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนเมยอมรับพัสดุดยท าความหในยຌงเวຌ฿หຌสนอ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ  

9.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางกอสรຌาง มีหนຌาทีไดังนีๅ 
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิละรายงานของผูຌควบคุมงานกอสรຌางของผูຌรับจຌาง฿หຌป็นเปตาม

กฎหมายวาดຌวยการควบคุมอาคาร 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูຌรับจຌาง  ละหตุการณ์วดลຌอมทีไผูຌควบคุม
งานของหนวยงานของรัฐรายงาน ดยตรวจสอบกับบบรูปรายการละอียดละขຌอก าหนด฿นสัญญา 

หรือขຌอตกลงทุกสัปดาห์รวมทัๅงรับทราบหรือพิจารณาการสัไงหยุดงาน หรือพักงานของผูຌควบคุมงาน 

ลຌวรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการตอเป 

(3) ฿หຌคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจຌาง  ณ สถานทีไทีไก าหนดเวຌ฿นสัญญาหรือทีไตกลง฿หຌท างานจຌางนัๅนโ  ตาม
วลาทีไหมาะสมละหในสมควร ละจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจຌางนัๅนเวຌพืไอป็นหลักฐานดຌวย 

(4) ฿นกรณีมีขຌอสงสัยหรือมีกรณีทีไหในวาบบรูปรายการละอียดละขຌอก าหนด฿น
สัญญาหรือมีขຌอตกลงมีขຌอความคลาดคลืไอนลใกนຌอยหรือเมป็นเปตามหลักวิชาการชาง฿หຌมีอ านาจ   

สัไงปลีไยนปลงกຌเขพิไมติม  หรือตัดทอนงานจຌางเดຌตามทีไหในสมควร  ละตามหลักวิชาการชาง  

พืไอ฿หຌป็นเปตามบบรูปรายการละอียด 

(5) ดยปกติ฿หຌตรวจผลงานทีไผูຌรับจຌางสงมอบภาย฿น 3 วันท าการ นับตวันทีไประธาน
กรรมการเดຌรับทราบการสงมอบงาน ละ฿หຌท าการตรวจรับ฿หຌสรใจสิๅนเปดยรใวทีไสุด 

(6) มืไอตรวจหในวาป็นการถูกตຌองครบถຌวนป็นเปตามบบรูปรายการละอียดละ
ขຌอก าหนด฿นสัญญาหรือขຌอตกลงลຌว  ฿หຌถือวาผูຌรับจຌางสงมอบงานครบถຌวนตัๅงตวันทีไผูຌรับจຌาง        
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สงงานจຌางนัๅนละ฿หຌท า฿บรับรองผลการปฏิบัติงานทัๅงหมดหรือฉพาะงวด  ลຌวตกรณี ดยลงชืไอเวຌ
ป็นหลักฐานอยางนຌอย  2 ฉบับ มอบ฿หຌกผูຌรับจຌาง  1 ฉบับ ละจຌาหนຌาทีไ  1 ฉบับ พืไอท าการบิก
จายงินตามระบียบวาดຌวยการบิกจายงินของหนวยงานของรัฐ ละรายงาน฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของ
รัฐทราบ฿นกรณีทีไคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหในวาผลงานทีไสงมอบทัๅงหมดหรืองวด฿ดกใตามเมป็น 

เปตามบบรูปรายการละอียดละขຌอก าหนด฿นสัญญาหรือขຌอตกลง  ฿หຌรายงานหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอทราบหรือสัไงการ ลຌวตกรณี 

(7) ฿นกรณีทีไกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนเมยอมรับงานดยท าความหในยຌงเวຌ ฿หຌ
สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ ถຌาหัวหนຌาหนวยงานของรัฐสัไงการ฿หຌตรวจรับงาน
จຌางนัๅนเวຌจึงด านินการตาม (6) 

9.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา มีหนຌาทีไดังนีๅ 
(1) ก ากับละติดตามงานจຌางทีไปรึกษา฿หຌป็นเปตามงืไอนเขทีไก าหนดเวຌ฿นสัญญาหรือ

ขຌอตกลง 
(2) ตรวจรับงานจຌางทีไปรึกษา ณ ทีไท าการของผูຌวาจຌาง หรือสถานทีไซึไงก าหนดเวຌ฿น

สัญญาหรือขຌอตกลง 
(3) ดยปกติ฿หຌตรวจรับงานจຌางทีไปรึกษา฿นวันทีไทีไปรึกษาน าผลงานมาสง ละ฿หຌ

ด านินการ฿หຌสรใจสิๅนเปดยรใวทีไสุด 

(4) มืไอตรวจถูกตຌองละครบถຌวนตามทีไก าหนดเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลงลຌว  ฿หຌรับงาน
จຌางทีไปรึกษาเวຌละถือวาทีไปรึกษาเดຌสงมอบงานถูกตຌองครบถຌวนตัๅงตวันทีไทีไปรึกษาน าผลงานมาสง 
ลຌวมอบกจຌาหนຌาทีไพรຌอมกับท า฿บตรวจรับ  ดยลงชืไอเวຌป็นหลักฐานอยางนຌอย  2 ฉบับ มอบก     
ทีไปรึกษา 1 ฉบับ ละจຌาหนຌาทีไ 1 ฉบับ พืไอท าการบิกจายงินตามระบียบวาดຌวยการบิกจายงิน 

ของหนวยงานของรัฐ ละรายงาน฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทราบ 

(5) กรณีทีไหในวาผลงานทีไสงมอบทัๅงหมดหรืองวด฿ดกใตามเมป็นเปตามขຌอก าหนด฿น
สัญญาหรือขຌอตกลง  มีอ านาจสัไง฿หຌกຌเขปลีไยนปลงพิไมติม  หรือตัดทอนซึไงงานตามสัญญา  ลຌว฿หຌ
รายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอทราบ หรือสัไงการ ลຌวตกรณี 

(6) ฿นกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนเมยอมรับงาน  ฿หຌกรรมการดังกลาวท า
ความหในยຌงเวຌลຌว฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ  

 

9.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง มีหนຌาทีไ ดังนีๅ 
(1) ตรวจ฿หຌถูกตຌองตามทีไระบุเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง 
(2) ตรวจรับงาน  ณ ทีไท าการของผูຌวาจຌาง  หรือสถานทีไซึไงก าหนดเวຌ฿นสัญญาหรือ

ขຌอตกลง 
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(3) ดยปกติ฿หຌตรวจรับงาน฿นวันทีไผูຌ฿หຌบริการน าผลงานมาสง ละ฿หຌด านินการ฿หຌสรใจ
สิๅนเปดยรใวทีไสุด 

(4) ฿นกรณีทีไผลงานบกพรองหรือเมป็นเปตามความประสงค์ของหนวยงานของรัฐอัน
นืไองมาจากเมเดຌด านินการ฿หຌถูกตຌองตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  ละหรือวิศวกรรม  ตຌองรีบ
จຌง฿หຌผูຌ฿หຌบริการด านินการกຌเข฿หຌป็นทีไรียบรຌอยดยรใว 

(5) มืไอตรวจถูกตຌองละครบถຌวนตามทีไก าหนดเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลงลຌว  ฿หຌรับงาน
เวຌละถือวาผูຌ฿หຌบริการเดຌสงมอบงานถูกตຌองครบถຌวนตัๅงตวันทีไผูຌ฿หຌบริการน าผลงานมาสง  ลຌวมอบ
กจຌาหนຌาทีไพรຌอมกับท า฿บตรวจรับ  ดยลงชืไอเวຌป็นหลักฐานอยางนຌอย  2 ฉบับ มอบกผูຌ฿หຌบริการ    

1 ฉบับละจຌาหนຌาทีไ  1 ฉบับ  พืไอท าการบิกจายงินตามระบียบวาดຌวยการบิกจายงินของ
หนวยงานของรัฐละรายงาน฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทราบ฿นกรณีทีไหในวาผลงานทีไสงมอบ
ทัๅงหมดหรืองวด฿ดกใตามเมป็นเปตามขຌอก าหนด฿นสัญญาหรือขຌอตกลง  มีอ านาจสัไง฿หຌกຌเข
ปลีไยนปลงพิไมติม  หรือตัดทอนซึไงงานตามสัญญา  หากคูสัญญาเมปฏิบัติตามมีอ านาจทีไจะสัไง฿หຌ
หยุดงานนัๅนชัไวคราวเดຌ  หรือ฿หຌรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอทราบ  หรือ
สัไงการ ลຌวตกรณี 

(6) ฿นกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนเมยอมรับงาน  ฿หຌกรรมการดังกลาวท า
ความหในยຌงเวຌลຌว฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ  

 

10. กำรคิดค่ำปรับตำมสัญญำ 

กรณีทีไสัญญาหรือขຌอตกลงเดຌครบก าหนดสงมอบลຌว  ละมีคาปรับกิดขึๅน฿หຌหนวยงานของรัฐ
จຌงการรียกคาปรับตามสัญญาหรือขຌอตกลงจากคูสัญญาภาย฿น  7 วันท าการนับถัดจากวันครบ
ก าหนดสงมอบ ละมืไอคูสัญญาเดຌสงมอบพัสดุ ฿หຌหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การรียกคาปรับ฿น
ขณะทีไรับมอบพัสดุนัๅน ดังนีๅ 

10.1 คิดคาปรับป็นรายวัน฿นอัตราตายตัว ระหวางรຌอยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุทีไ
ยังเมเดຌรับมอบ 

10.2 งานจຌางทีไตຌองการผลส ารใจของงานทัๅงหมดพรຌอมกัน ฿หຌคิดคาปรับป็นรายวันป็น
จ านวนงินตายตัว ฿นอัตรารຌอยละ 0.01-0.10 ของราคางานจຌางนัๅน 

10.3 กรณีงืไอนเขสัญญาซืๅอป็นชุด ฿หຌปรับทัๅงชุด 

10.4 กรณีพัสดุคิดราคารวมคาติดตัๅง/ทดลอง ฿หຌปรับป็นรายวัน฿นอัตราทีไก าหนดของ
ราคาทัๅงหมด 

10.5 หากมีความจ าป็นตຌองปรับนอกหนือจากทีไก าหนดขຌางตຌน ชน งานทีไกีไยวกับ
ทคนลยีสารสนทศ หรืองานทีไอยูระหวางการรับประกันความช ารุดบกพรองจากการซืๅอขาย
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คอมพิวตอร์ ฿หຌก าหนดอัตราคาปรับ฿นกรณีดังกลาว ดยค านึงถึงความส าคัญละลักษณะของงาน 
ละความสียหายทีไอาจกิดขึๅน 

 

11. กำรงดหรือลดค่ำปรับ หรือกำรขยำยวลำท ำกำรตำมสัญญำ 

การงดหรือลดคาปรับ฿หຌกคูสัญญา หรือการขยายวลาท าการตามสัญญาหรือขຌอตกลง ฿หຌอยู
฿นดุลพินิจของผูຌมีอ านาจทีไจะพิจารณาเดຌตามจ านวนวันทีไมีหตุกิดขึๅนจริง ฉพาะ฿นกรณีดังตอเปนีๅ 

2.11.1 หตุกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 

2.11.2 หตุสุดวิสัย 

2.11.3 หตุกิดจากพฤติการณ์อันหนึไงอัน฿ดทีไคูสัญญาเมตຌองรับผิดตามกฎหมาย  

2.11.4 หตุอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 

฿หຌหนวยงานของรัฐก าหนด฿หຌคูสัญญาตຌองจຌงหตุดังกลาวภาย฿น  15 วันนับถัดจาก
วันทีไหตุนัๅนสิๅนสุดลงหรือตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง  หากเมจຌงภาย฿นวลาทีไก าหนดคูสัญญาจะ
ยกขึๅนมากลาวอຌาง฿นภายหลังเมเดຌ วຌนตกรณีกิดจากความผิดกิดจากความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐ ซึไงมีหลักฐานชัดจຌงหรือหนวยงานของรัฐทราบดีอยูลຌวตัๅงตตຌน 

ทัๅงนีๅ หลักกณฑ์ละวิธีการงด หรือลดคาปรับหรือการขยายวลาท าการตามสัญญา/

ขຌอตกลง ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีก าหนด 

 

12. กำรบอกลิกสัญญำ หรือขຌอตกลง 

12.1 การบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง หากปรากฏวาคูสัญญาเมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขຌอตกลงเดຌ ละจะตຌองมีการปรับตามสัญญาหรือขຌอตกลงนัๅนหากจ านวนงินคาปรับจะกินรຌอยละสิบ
ของวงงินคาพัสดุหรือคาจຌาง  ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาด านินการบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง  

วຌนตคูสัญญาจะเดຌยินยอมสียคาปรับ฿หຌกหนวยงานของรัฐดยเมมีงืไอนเข฿ดโ  ทัๅงสิๅน฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐพิจารณาผอนปรนการบอกลิกสัญญาเดຌทาทีไจ าป็น 

12.2 หตุบอกลิกสัญญา/ขຌอตกลง฿หຌอยู฿นดุลพินิจของผูຌมีอ านาจทีไจะบอกลิกกับคูสัญญา 
ดังนีๅ 

(1) หตุตามทีไกฎหมายก าหนด 

(2) หตุอันชืไอเดຌวาผูຌขายหรือผูຌรับจຌางเมสามารถสงมอบงานหรือท างาน฿หຌลຌวสรใจเดຌ
ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด 

(3) หตุอืไนตามทีไก าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง 

(4) หตุอืไนตามระบียบทีไรัฐมนตรีก าหนด 
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กำรบอกลิกสัญญำหรือขຌอตกลง ฿หຌผูຌมีอ ำนำจพิจำรณำฉพำะ฿นกรณี ดังนีๅ 
(1) ทีไป็นประยชน์กหนวยงานของรัฐดยตรงหรือพืไอประยชน์สาธารณะ  

(2) พืไอกຌเขขຌอสียปรียบของหนวยงานของรัฐ฿นการทีไจะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขຌอตกลงนัๅนตอเป 

กรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นฝຆายบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง หรือการบอกลิก
สัญญาหรือขຌอตกลงนัๅนป็นกรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌรียกคาปรับลຌวตกรณ ีหากคูสัญญา
หในวาหนวยงานของรัฐตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย คูสัญญาจะยืไนค าขอตอหนวยงานของรัฐ฿หຌ
พิจารณาชด฿ชຌคาสียหายกใเดຌ หลักกณฑ์ดังนีๅ 

(1) ฿หຌคูสัญญายืไนค าขอมายังหนวยงานของรัฐคูสัญญาภาย฿น 15 วัน นับถัดจาก
วันทีไเดຌมีการบอกลิกสัญญา 

(2) ค าขอตຌองท าป็นหนังสือลงลายมือชืไอผูຌรຌอง ละระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอัน
ป็นหตุหงการรียกรຌอง฿หຌชัดจน พรຌอมนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย 

(3) หนวยงานของรัฐตຌองออก฿บรับค าขอ฿หຌเวຌป็นหลักฐานละพิจารณาค าขอนัๅน฿หຌ
ลຌวสรใจภาย฿น 60 วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับค าขอ หากเมอาจพิจารณาเดຌทัน฿นก าหนดนัๅน ฿หຌขอ
ขยายระยะวลาออกเปตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐเดຌเมกิน 15 วันนับถัดจากวันครบก าหนดวลา 

(4) ฿หຌหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาความสียหาย  

(5) ฿หຌหนวยงานของรัฐจຌงผลการพิจารณาป็นหนังสือเปยังคูสัญญามืไอพิจารณา       

ค ารຌองลຌวสรใจภาย฿น 7 วันท าการ นับถัดจากวันทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในชอบ 

(6) ผลการพิจารณามืไอหนวยงานของรัฐมีหนังสือจຌงผลการพิจารณาป็นชน฿ดลຌว  

หากคูสัญญายังเมพอ฿จ฿นผลการพิจารณากใ฿หຌมีสิทธิฟ้องคดีตอศาลพืไอรียก฿หຌชด฿ชຌคาสียหายตาม
สัญญาตอเป฿หຌหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการคณะหนึไงรียกวา  คณะกรรมการพิจารณา
ความสียหาย ประกอบดຌวยประธานกรรมการ  1 คน ละกรรมการอยางนຌอย  1 คน ดย฿หຌตงตัๅง
จากขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐหรือพนักงาน
ของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไน ภาย฿นของหนวยงานของรัฐนัๅน ฿นกรณีจ าป็น 

หรือพืไอประยชน์฿นการพิจารณาวินิจฉัยจะตงตัๅงบุคคลอืไนอีกเมกิน  2 คนรวมป็นกรรมการดຌวย 

คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมสียหำย มีหนຌำที่ดังนีๅ 
(1) ตรวจสอบรายละอียดขຌอทใจจริงตามค ารຌองของคูสัญญา 

(2) ฿นกรณีจ าป็นจะชิญคูสัญญา หรือบุคคลทีไกีไยวขຌอง฿นรืไองนัๅน มาสอบถามหรือ฿หຌ
ขຌอทใจจริง฿นสวนทีไกีไยวขຌองเดຌ 

(3) พิจารณาคาสียหายละก าหนดวงงินคาสียหายทีไกิดขึๅน (ถຌามี) 
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(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาตาม (1)ถึง(3)พรຌอมความหในสนอหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐการพิจารณาคาสียหายตามวรรคหนึไง฿หຌคณะกรรมการพิจารณาตามหลักกณฑ์ทีไ
คณะกรรมการวินิจฉัยก าหนด  ละ฿นกรณีทีไคณะกรรมการมีความหในวาหนวยงานของรัฐตຌอง       

ชด฿ชຌคาสียหายละมีวงงินคาสียหายครัๅงละกิน  50,000 บาท ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดท ารายงาน
ความหในสนอกระทรวงการคลังพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ  ทัๅงนีๅหลักกณฑ์  วิธีการรายงาน       

฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังก าหนด 

 

13. กำรบริหำรพัสดุ 
฿หຌหนวยงานของรัฐมีการควบคุมละดูลพัสดุทีไอยู฿นความครอบครอง฿หຌมีการ฿ชຌละการ

บริหารพัสดุทีไหมาะสม  คุຌมคา ละกิดประยชน์ตอหนวยงานของรัฐมากทีไสุดซึไงรวมถึงการกใบ     

การบันทึก การบิกจายการยืม  การตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา  ละการจ าหนายพัสดุ  ฿หຌป็นเปตาม
ระบียบทีไรัฐมนตรีก าหนด ดังนีๅ 

13.1 กำรกใบละกำรบันทึก มืไอจຌาหนຌาทีไเดຌรับมอบพัสดุลຌว ฿หຌด านินการ ดังนีๅ 
(1) ลงบัญชีหรือทะบียนพืไอควบคุมพัสดุ  ลຌวตกรณี ยกป็นชนิด  ละสดง

รายการตามตัวอยางทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด  ดย฿หຌมีหลักฐานการรับขຌาบัญชีหรือทะบียน
เวຌประกอบรายการดຌวยส าหรับพัสดุประภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิด฿นบัญชี
ดียวกันกใเดຌ 

(2) กใบรักษาพัสดุ฿หຌป็นระบียบรียบรຌอย ปลอดภัย ละ฿หຌครบถຌวนถูกตຌองตรง
ตามบัญชีหรือทะบียน 

13.2 กำรบิกจ่ำยพัสดุ การบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ฿หຌหัวหนຌา
งานทีไตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนป็นผูຌบิก 

(1) การจายพัสดุ ฿หຌหัวหนຌาหนวยพัสดุทีไมีหนຌาทีไกีไยวกับการควบคุมพัสดุหรือ
ผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐป็นหัวหนຌาหนวยพัสดุ  ป็นผูຌสัไงจายพัสดุผูຌจายพัสดุ
ตຌองตรวจสอบความถูกตຌองของ฿บบิกละอกสารประกอบ  (ถຌามี) ลຌวลงบัญชีหรือทะบียนทุกครัๅงทีไ
มีการจาย ละกใบ฿บบิกจายเวຌป็นหลักฐานดຌวย 

(2) หนวยงานของรัฐ฿ดมีความจ าป็นจะก าหนดวิธีการบิกจายพัสดุป็นอยาง
อืไน฿หຌอยู฿นดุลพินิจของหัวหนຌาหนวยงานของรัฐนัๅน ดย฿หຌรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยละ
ส านักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 
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13.3 กำร฿หຌยืม หรือน าพัสดุเป฿ชຌ฿นกิจการ ซึไงมิ฿ชพืไอประยชน์ของทางราชการ 

จะกระท ามิเดຌ 
กำรยืมพัสดุประภท฿ชຌคงรูป ฿หຌผูຌยืมท าหลักฐานการยืมป็นลายลักษณ์อักษร 

สดงหตุผลละก าหนดวันสงคืน ดยมีหลักกณฑ์ ดังนีๅ 
(1) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ  จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากหัวหนຌาหนวยงาน

ของรัฐผูຌ฿หຌยืม 

(2) การ฿หຌบุคคลยืม฿ชຌภาย฿นสถานทีไของหนวยงานของรัฐดียวกัน  จะตຌองเดຌรับ
อนุมัติจากหัวหนຌาหนวยงานซึไงรับผิดชอบพัสดุนัๅน ตถຌายืมเป฿ชຌนอกสถานทีไของหนวยงานของรัฐ 

จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 

(3) ผูຌยืมพัสดุประภท฿ชຌคงรูปจะตຌองน าพัสดุนัๅนมาสงคืน฿หຌ฿นสภาพทีไ฿ชຌการเดຌ
รียบรຌอยหากกิดช ารุดสียหาย หรือ฿ชຌการเมเดຌ หรือสูญหายเป ฿หຌผูຌยืมจัดการกຌเขซอมซม฿หຌคง
สภาพดิมดยสียคา฿ชຌจายของตนอง หรือชด฿ชຌป็นพัสดุประภท ชนิด ขนาด ลักษณะละคุณภาพ 

อยางดียวกัน หรือชด฿ชຌป็นงินตามราคาทีไป็นอยู฿นขณะยืม ดยมีหลักกณฑ์ ดังนีๅ 
(1) ราชการสวนกลาง ละราชการสวนภูมิภาค ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไ

กระทรวงการคลังก าหนด 

(2) ราชการสวนทຌองถิไน ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกระทรวงมหาดเทย 

กรุงทพมหานครหรือมืองพัทยา ลຌวตกรณีก าหนด 

(3) หนวยงานของรัฐอืไน ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไหนวยงานของรัฐนัๅนก าหนด 

กำรยืมพัสดุประภท฿ชຌสิๅนปลือง  ระหวางหนวยงานของรัฐ  ฿หຌกระท าเดຌฉพาะ
มืไอหนวยงานของรัฐผูຌยืมมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนป็นการรีบดวน  จะด านินการจัดหาเดຌเมทัน
การละหนวยงานของรัฐผูຌ฿หຌยืมมีพัสดุนัๅนโ  พอทีไจะ฿หຌยืมเดຌ  ดยเมป็นการสียหายกหนวยงาน   

ของรัฐของตน  ละ฿หຌมีหลักฐานการยืมป็นลายลักษณ์อักษร  ละมืไอครบก าหนดยืม  ฿หຌผูຌ฿หຌยืมหรือ
ผูຌรับหนຌาทีไทนมีหนຌาทีไติดตามทวงพัสดุทีไ฿หຌยืมเปคืนภาย฿น 7 วันนับตวันครบก าหนด 

13.4 กำรบ ำรุงรักษำ  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีผูຌควบคุมดูลพัสดุทีไอยู฿นความ
ครอบครอง฿หຌอยู฿นสภาพทีไพรຌอม฿ชຌงานเดຌตลอดวลา  ดย฿หຌมีการจัดท าผนการซอมบ ารุงทีไ
หมาะสมละระยะวลา฿นการซอมบ ารุงดຌวย฿นกรณีทีไพัสดุกิดการช ารุด  ฿หຌหนวยงานของรัฐ
ด านินการซอมซม฿หຌกลับมาอยู฿นสภาพพรຌอม฿ชຌงานดยรใว 
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14. กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี   
ภาย฿นดือนสุดทຌายกอนสิๅนปงบประมาณของทุกป฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหรือหัวหนຌา

หนวยพัสดุตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุ ซึไงมิ฿ชป็นจຌาหนຌาทีไ  พืไอตรวจสอบการรับจาย
พัสดุ฿นงวด 1 ปทีไผานมา ละตรวจนับพัสดุประภททีไคงหลืออยูพียงวันสิๅนงวด ละ฿หຌด านินการ
ดังนีๅ 

14.1 ฿หຌริไมด านินการตรวจสอบพัสดุ฿นวันปຂดท าการวันรกของปงบประมาณป็นตຌน
เป วาการรับจายถูกตຌองหรือเม พัสดุคงหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะบียนหรือเม  มีพัสดุ฿ดช ารุด  

สืไอมคุณภาพ  หรือสูญเปพราะหตุ฿ด  หรือพัสดุ฿ดเมจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐตอเป  ลຌว฿หຌ
สนอรายงานผลการตรวจสอบตอผูຌตงตัๅงภาย฿น  30 วันท าการ นับตวันริไมด านินการตรวจสอบ
พัสดุนัๅนมืไอผูຌตงตัๅงเดຌรับรายงานจากผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุลຌว  ฿หຌสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐ  1 ชุด ละสงส านารายงานเปยังส านักงานการตรวจงินผนดิน  1 ชุด พรຌอมทัๅงสง
ส านารายงานเปยังหนวยงานตຌนสังกัด (ถຌามี) 1 ชุด ดຌวย 

14.2 มืไอผูຌตงตัๅงเดຌรับรายงานจากผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุละปรากฏวามี
พัสดุช ารุด  สืไอมสภาพ  หรือสูญเป  หรือเมจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐตอเปกใ฿หຌตงตัๅง
คณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริงขึๅนคณะหนึไง วຌนตกรณีทีไหในเดຌอยางชัดจนวาป็นการสืไอมสภาพ
นืไองมาจากการ฿ชຌงานตามปกติหรือสูญเปตามธรรมชาติ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาสัไงการ฿หຌ
ด านินการจ าหนายตอเปเดຌถຌาผลการพิจารณาปรากฏวาจะตຌองหาตัวผูຌรับผิดดຌวย  ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐด านินการตามกฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌองของทางราชการหรือของหนวยงาน
ของรัฐนัๅนตอเป 

 

15. กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
หลังจากการตรวจสอบลຌว พัสดุ฿ดหมดความจ าป็นหรือหาก฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐตอเปจะ

สิๅนปลืองคา฿ชຌจายมาก ฿หຌจຌาหนຌาทีไสนอรายงานตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ พืไอพิจารณาสัไง฿หຌ
ด านินการตามวิธีการอยางหนึไงอยาง฿ด ดังนีๅ 

15.1 ขาย ฿หຌด านินการขายดยวิธีทอดตลาดกอน ตถຌาขายดยวิธีทอดตลาดลຌวเมเดຌ
ผลดี฿หຌน าวิธีทีไก าหนดกีไยวกับการซืๅอมา฿ชຌดยอนุลม วຌนตกรณ ีดังนีๅ 

(1) การขายพัสดุครัๅงหนึไงซึไงมีราคาซืๅอหรือเดຌมารวมกันเมกิน 500,000 บาท 

จะขายดยวิธีฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงราคากันดยเมตຌองทอดตลาดกอนกใเดຌ  
(2) การขาย฿หຌกหนวยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  

47 (7)หงประมวลรัษฎากร ฿หຌขายดยวิธีฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงราคากัน 
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(3) การขายอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์  ชน ทรศัพท์คลืไอนทีไ  ทใบลใต ฿หຌก
จຌาหนຌาทีไของรัฐทีไหนวยงานของรัฐมอบ฿หຌเวຌ฿ชຌงาน฿นหนຌาทีไ  มืไอบุคคลดังกลาวพຌนจากหนຌาทีไหรือ
อุปกรณ์ดังกลาวพຌนระยะวลาการ฿ชຌงานลຌว ฿หຌขาย฿หຌกบุคคลดังกลาวดยวิธีฉพาะจาะจงดยการ
จรจาตกลงราคากัน 

หลักกณฑ์กำรขำยทอดตลำด 

(1) การขายดยวิธีทอดตลาด฿หຌถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์  
ดย฿หຌผูຌทีไเดຌรับมอบหมายท าการประมินราคาทรัพย์สินกอนการประกาศขายทอดตลาด  

(2) กรณีทีไป็นพัสดุทีไมีการจ าหนายป็นการทัไวเป ฿หຌพิจารณาราคาทีไซืๅอขายกัน
ตามปกติ฿นทຌองตลาด  หรือราคาทຌองถิไนของสภาพปัจจุบันของพัสดุนัๅน  ณ วลาทีไจะท าการขาย  ละ
ควรมีการปรียบทียบราคาตามความหมาะสม  

(3) กรณีทีไป็นพัสดุทีไเมมีการจ าหนายทัไวเป  ฿หຌพิจารณาราคาตามลักษณะ  

ประภท ชนิดของพัสดุ ละอายุการ฿ชຌงาน รวมทัๅงสภาพละสถานทีไตัๅงของพัสดุดຌวย  

(4) ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา฿หຌความหในชอบราคาประมิน ดย
ค านึงถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐดຌวย 

(5) หนวยงานของรัฐจะจຌางผูຌประกอบการทีไ฿หຌบริการขายทอดตลาดป็น
ผูຌด านินการกใเดຌ 

15.2 ลกปลีไยน ฿หຌด านินการตามวิธีการลกปลีไยนทีไก าหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ 
15.3 อน ฿หຌอนกหนวยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา    ๔๗ 

(๗) หงประมวลรัษฎากร ทัๅงนีๅ ฿หຌมีหลักฐานการสงมอบเวຌตอกันดຌวย 

15.4 ปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไหนวยงานของรัฐก าหนด 

- การด านินการตาม ดังกลาว ดยปกติ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น  60 วัน นับถัดจาก
วันทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐสัไงการ 

- งินทีไเดຌจากการจ าหนายพัสดุ  ฿หຌถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายทีไกีไยวขຌองทางการงินของหนวยงานของรัฐนัๅน  หรือขຌอตกลง฿นสวนทีไ฿ชຌ
งินกูຌหรืองินชวยหลือ ลຌวตกรณี 

 

กำรจ ำหน่ำยป็นสูญ 

฿นกรณีทีไพัสดุสูญเปดยเมปรากฏตัวผูຌรับผิดหรือมีตัวผูຌรับผิดตเมสามารถชด
฿ชຌเดຌหรือมีตัวพัสดุอยูตเมสมควรด านินการ จ าหนายตามขຌอ 216  ฿หຌจ าหนายพัสดุนัๅนป็นสูญ      

ตามหลักกณฑ์ดังนีๅ 
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(1) ถຌาพัสดุนัๅนมีราคาซืๅอ หรือเดຌมารวมกันเมกิน 1,000,000 บาท ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐป็นผูຌพิจารณาอนุมัติ 

(2) ถຌาพัสดุนัๅนมีราคาซืๅอ หรือเดຌมารวมกันกิน 1,000,000 บาท ฿หຌด านินการ
ดังนีๅ 

- ราชการสวนกลาง  ละราชการสวนภูมิภาค  ฿หຌอยู฿นอ านาจของ กระทรวง        
การคลังป็นผูຌอนุมัต ิ

- ราชการสวนทຌองถิไน ฿หຌอยู฿นอ านาจของผูຌวาราชการจังหวัด ผูຌวาราชการ
กรุงทพมหานครหรือนายกมืองพัทยา ลຌวตกรณีป็นผูຌอนุมัติ 

- หนวยงานของรัฐอืไน  ผูຌ฿ดจะป็นผูຌมีอ านาจอนุมัติ฿หຌป็นเปตามทีไหนวยงาน    

ของรัฐนัๅนก าหนดรัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจ าป็นจะก าหนดวงงินการจ าหนายพัสดุป็นสูญตามวรรคหนึไง
ตกตางเปจากทีไก าหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ  ฿หຌสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอความหในชอบ  ละ
มืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌรายงานส านักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 

กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะบียน 

(1) มืไอเดຌด านินการตามขຌอ  215 ละขຌอ 217 ลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีไลงจายพัสดุนัๅน
ออกจากบัญชีหรือทะบียนทันที  ลຌวจຌง฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดิน  ทราบภาย฿น  30 วันนับ
ตวันลงจายพัสดุนัๅน 

(2) ส าหรับพัสดุซึไงตຌองจดทะบียนตามกฎหมาย฿หຌจຌงกนายทะบียนภาย฿น
ระยะวลาทีไกฎหมายก าหนดดຌวย 

 

16. กำรอุทธรณ์ 
 16.1 ผูຌซึไงเดຌยืไนขຌอสนอพืไอท าการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุกับหนวยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ ฿นกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ 

ละวิธีการทีไก าหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿น
พระราชบัญญัตินีๅป็นหตุ฿หຌตนเมเดຌรับการประกาศผลป็นผูຌชนะหรือเมเดຌรับการคัดลือกป็น
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

 1 6.2 ผูຌมีสิทธิอุทธรณ์จะยืไนอุทธรณ์฿นรืไองดังตอเปนีๅเมเดຌ 
16.2.1 การลือก฿ชຌวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางหรือกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาผลการจัดซืๅอ       

จัดจຌางตามพระราชบัญญัตินีๅของหนวยงานของรัฐ 

16.2.2 การยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌาง 
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16.2.3 การละวຌนการอຌางถึงพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ หรือประกาศทีไ
ออกตามพระราชบัญญัตินีๅ฿นสวนทีไกีไยวขຌองดยตรงกับการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นประกาศ  อกสาร หรือ
หนังสือชิญชวนของหนวยงานของรัฐ 

16.2.4 กรณีอืไนตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 

16.3 การอุทธรณ์ตຌองท าป็นหนังสือลงลายมือชืไอผูຌอุทธรณ์฿นหนังสืออุทธรณ์  ตຌอง฿ชຌถຌอยค า
สุภาพ ละระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอันป็นหตุหงการอุทธรณ์฿หຌชัดจน  พรຌอมนบอกสาร
หลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย ฿นกรณีทีไหในสมควรรัฐมนตรีอาจออกระบียบก าหนดวิธีการอุทธรณ์ป็น
อยางอืไนหรือรายละอียดกีไยวกับการอุทธรณ์อืไนดຌวยกใเดຌ 

16.4 ฿หຌผูຌมีสิทธิอุทธรณ์ยืไนอุทธรณ์ตอหนวยงานของรัฐนัๅนภาย฿นจใดวันท าการนับตวัน
ประกาศผลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 

16.5 ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาละวินิจฉัยอุทธรณ์฿หຌลຌวสรใจภาย฿นจใดวันท าการ 

นับตวันทีไเดຌรับอุทธรณ์  ฿นกรณีทีไหในดຌวยกับอุทธรณ์กใ฿หຌด านินการตามความหในนัๅนภาย฿น
ก าหนดวลา ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมหในดຌวยกับอุทธรณ์  เมวาทัๅงหมดหรือบางสวน฿หຌรง
รายงานความหในพรຌอมหตุผลเปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภาย฿นสามวันท าการนับตวันทีไ 
ครบก าหนด 

16.6 มืไอเดຌรับรายงานจากหนวยงานของรัฐ  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา
อุทธรณ์฿หຌลຌวสรใจภาย฿น สามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรายงานดังกลาวหากรืไอง฿ดเมอาจพิจารณาเดຌ
ทัน฿นก าหนดนัๅน  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะวลาออกเปเดຌ เมกินสองครัๅง  ครัๅงละ
เมกินสิบหຌาวันนับตวันทีไครบก าหนดวลาดังกลาว  ละจຌง฿หຌผูຌอุทธรณ์ละผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌาง
หรือผูຌเดຌรับการคัดลือกทราบ฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หในวาอุทธรณ์ฟังขึๅนละมีผล
ตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยส าคัญ  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สัไง฿หຌหนวยงานของรัฐ
ด านินการ฿หຌมีการจัดซืๅอจัดจຌาง฿หมหรือริไมจากขัๅนตอน฿ดตามทีไหในสมควร  ฿นกรณีทีไคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์หในวาอุทธรณ์ฟังเมขึๅนหรือเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยส าคัญ  ฿หຌจຌง
หนวยงานของรัฐพืไอท าการจัดซืๅอจัดจຌางตอเปการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์฿หຌป็น
ทีไสุด฿นกรณีทีไพຌนก าหนดระยะวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึไงลຌว  คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ยังพิจารณาเมลຌวสรใจ  ฿หຌยุติรืไอง ละ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จຌงผูຌอุทธรณ์ละ    

ผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือกทราบ  พรຌอมกับจຌง฿หຌหนวยงานของรัฐท าการจัดซืๅอ
จัดจຌางตอเปผูຌอุทธรณ์ผูຌ฿ดเมพอ฿จค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติรืไองละ
หในวาหนวยงานของรัฐตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย  ผูຌนัๅนมีสิทธิฟ้องคดีตอศาลพืไอรียก฿หຌหนวยงาน
ของรัฐชด฿ชຌคาสียหายเดຌ  ตการฟ้องคดีดังกลาวเมมีผลกระทบตอการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหนวยงานของ
รัฐเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนลຌว 
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17. กำรรຌองรียน 
17.1 ผูຌ฿ดหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไก าหนด 

฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระบียบ หรือประกาศ 

ทีไออกตามความ฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิรຌองรียน 

เปยังหนวยงานของรัฐนัๅนหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ลຌวตกรณีกใเดຌ 
17.2 การยืไนขຌอรຌองรียน ตຌองด านินการภาย฿น 15 วัน นับตวันทีไรูຌหรือควรรูຌวา 

หนวยงานของรัฐนัๅนมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไก าหนด฿นกฎหมายวาดຌวยการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระบียบ หรือประกาศทีไออกตามความ฿น
กฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 

17.3 การรຌองรียนตຌองท าป็นหนังสือลงลายมือชืไอผูຌรຌองรียน  ฿นกรณีผูຌรຌองรียนป็นนิติบุคคล
ตຌองลงลายมือชืไอของกรรมการซึไงป็นผูຌมีอ านาจกระท าการทนนิติบุคคลละประทับตราของนิติ
บุคคล (ถຌามี) หนังสือรຌองรียน  ตຌอง฿ชຌถຌอยค าสุภาพ  ละระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอันป็นหตุหง
การรຌองรียน฿หຌชัดจน พรຌอมนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย 

17.4 ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเดຌรับรืไองรຌองรียน  ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาขຌอรຌองรียน
฿หຌลຌวสรใจดยรใว  ลຌวจຌงผล฿หຌผูຌรຌองรียนทราบดยเมชักชຌา  พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ทราบดຌวย 

17.5 ฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เดຌรับรืไองรຌองรียน฿หຌคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์พิจารณาขຌอรຌองรียน฿หຌลຌวสรใจดยรใว ลຌวจຌงผล฿หຌผูຌรຌองรียนละหนวยงานของรัฐทราบ
ดຌวย 

17.6 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฿หຌป็นทีไสุด 

17.7 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก าหนดรายละอียดอืไนพิไมติมเดຌตามความจ าป็น 

พืไอประยชน์฿นการด านินการ 
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จัดพิมพ์รายงานขอซืๅอขอจຌาง รางประกาศ            
ละรางอกสารฯ สนอหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 

สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 

สามารถดูรายละอียดของประกาศ ละอกสารฯ   
เดຌจากวใบเซต์ของหนวยงาน/กรมบัญชีกลาง 

ไมหในชอบ   
สงกลับจຌาหนຌาทีไพืไอกຌเข 

กรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละ
อกสารเปยังผูຌขาย/ผูຌ฿หຌบริการ/
ผูຌรับจຌาง ทีไลงทะบียน฿นระบบ     
e-GP ละมีสินคຌาหรือบริการ฿น
ระบบ e-catalog ทีไมีความ
สอดคลຌองกับทีไหนวยงานของรัฐ
ก าหนด จะเดຌรับ mail.จากระบบ 
e-GP 

กรณียังเมลงทะบียน กรณีลงทะบียนลຌว ตยังเมเดຌ      
ลงสินคຌาละบริการ฿น e-catalog 

ตຌองด านินการกอนวันสนอราคา 

หในชอบ ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีได านินการผยพร
ประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌาง ดຌวยวิธี e-market 

ทางวใบเซต์หนวยงาน/กรมบัญชีกลาง ละปຂด
ประกาศทีไหนวยงานเมนຌอยกวา 3 วันท าการ 

ลงทะบียน฿นระบบ e-GP 
ละลงสินคຌา/บริการ ฿น
ระบบ ฿น e-catalog 

ลงสินคຌา/บริการ ฿นระบบ      
e-catalog 

ผูຌขาย/ผูຌ ฿หຌบริการ/ผูຌรับจຌาง ทีไเมเดຌลงทะบียนละยัง
เมเดຌบันทึกสินคຌา/บริการ หรือลงทะบียนลຌวตยัง
เมเดຌบันทึกสินคຌา/บริการ ฿นระบบ e-catalog ทีไเดຌ
รับทราบขຌอมูลประกาศจากวใบเซต์ หากประสงค์จะ
สนอรคาสามารถด านินการดังนีๅ 

บทที่ 3 

   นวปฏิบัติกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำมระบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (Workflow) 

 

ภำพที่ 3-1 ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีตลำด
อิลใกทรอนิกส์ (e-market)    

 

จຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอซืๅอขอจຌาง  
฿บค าขอสนอราคารางประกาศ ละรางอกสาร 

การซืๅอหรือการจຌางดຌวยวิธี e-market 
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ก าหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการผยพรประกาศละอกสารผยพรทางวใบเซต ์
 

(1) การสนอราคา ดย฿บสนอราคา วงงินกิน 
500,000 บาท ตเมกิน 5,000,000 บาท 

 

(2) การสนอราคา ดยการประมูล
อิลใกทรอนิกส์ วงงินกิน 5,000,000 บาท  
 

ผูຌสนอราคาด านินการดังนีๅ 
1. มืไอถึงก าหนดวันสนอราคาละประสงค์
จะสนอราคา มืไอถึงก าหนดวลาสนอราคา 
฿หຌ Log in ขຌาสูระบบการสนอราคา พืไอ
สนอราคาผานระบบ e-GP 

2. มืไอสนอราคาลຌวตຌองยืนยันการสนอ
ราคา ดยสนอราคาเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

ผูຌสนอราคาด านินการดังนีๅ 
1. มืไอถึงก าหนดวันสนอราคาละประสงค์จะสนอราคา ฿หຌสง
฿บสนอราคามายังสวนราชการผานทางระบบ e-GP ฿นวัน วลา 
ทีไหนวยงานของรัฐก าหนด 
2. มืไอถึงก าหนดสนอราคา ฿หຌผูຌสนอราคา Log in พืไอ
ลงทะบียนละทดสอบระบบ ภาย฿นวลาทีไสวนราชการก าหนด 
(ลงทะบียน 15 นาที ละทดสอบ 15 นาที)  

3. ริไมกระบวนการสนอราคา ดยการประมูลอิลใกทรอนิกส์฿น
วลาราชการผานทางระบบ e-GP ทัๅงนีๅกระบวนการสนอราคา
฿หຌกระท าภาย฿นวลา 30 นาที ดยจะสนอราคากีไครัๅงกใเดຌ 

    กรณีมีผูຌสนอราคาหลายราย กรณีมีผูຌสนอราคารายดียว         กรณีเมมีผูຌสนอราคา 

฿หຌสนอความหใน฿หຌซืๅอ/  

จຌาง จากรายทีไสนอรอาคา
ตไ าสุด กรณีมีผูຌสนอราคา
ตไ าสุดทากันหลายราย      
฿หຌพิจารณาผูຌทีไสนอราคา  
฿นล าดับรก 

พิจารณาลຌวหในวา 
มีความหมาะสมละ
ป็นประยชน์ตอ
ราชการ ฿หຌสนอ
ความหใน฿หຌรับราคา 

฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
สนอความหในพืไอ
ยกลิกละด านินการ
฿หมหรือ฿ชຌวิธีคัดลือก
หรือวิธีฉพาะจาะจง 
ตามมาตรา 56 (1) (ก) 

หรือวิธีฉพาะจาะจง 
ตามมาตรา 56 (2) (ก) 

พิจารณาลຌว    

หในวาเมมีความ
หมาะสมละ      

เมป็นประยชน์    

ตอราชการ ฿หຌจຌา
สนอความหในพืไอ
ยกลิกละจัดซืๅอ/

จຌาง฿หม 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีตลำดอิลใกทรอนิกส์       

(e-market) (ต่อ)  

กำรสนอรำคำดยวิธี e-market 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรพิจำรณำผลกำรสนอรำคำ 
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(1) ฿หຌรียกผูຌชนะการสนอ
ราคารายนัๅนมาตอรองราคา 
หากตอรองราคาลຌว ราคาทีไ
สนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไ
จะซืๅอหรือจຌาง หรือสูงกวาต
เมกินรຌอยละ 10 ของวงงิน
ทีไจะซืๅอหรือจຌางหรือตอรอง
ราคาลຌวเมยอมลดราคา   
ตสวนทีไสูงกวาวงงินทีไจะ
ซืๅอหรือจຌางเมกินรຌอยละ  
10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌาง ถຌาหในวาป็นราคาทีไ
หมาะสม ฿หຌสนอซืๅอหรือ
จຌางจากผูຌสนออาคารายนัๅน 

(2) ถຌาท าตาม (1) ลຌวเมเดຌผล 
฿หຌรียกรายทีไหในสมควรซืๅอ
หรือจຌางทุกรายมาสนอราคา
฿หมพรຌอมกัน ดยผาน฿บสนอ
ราคา หากรายตไ าสุด฿นครัๅงนัๅน
สนอราคาเมสูงกวาวงงินทีไ 
จะซืๅอหรือจຌางหรือสูงกวาเม
กินรຌอยละ 10 ของวงงินทีไ 
จะซืๅอหรือจຌาง ถຌาหในวาป็น
ราคาทีไหมาะสม฿หຌสนอซืๅอ
หรือจຌางจากผูຌสนอราคา    
รายนัๅน 

 

(3) ถຌาด านินการตาม (2) 

ลຌวเมเดຌผล ฿หຌสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิก
การซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน 
ทัๅงนีๅ การด านินการซืๅอหรือ
จຌางครัๅง฿หม฿หຌน าความ฿นขຌอ 
38 วรรคสาม มา฿ชຌบังคับดย
อนุลม 

หัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในชอบ หัวหนຌาหนวยงานของรัฐเมหในชอบ 

หในชอบ เมหในชอบ 

  ยกลิก 

฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไสงผลการ
พิจารณา฿หຌผูຌสนอราคาทุกราย    
ทราบละประกาศผลการพิจารณา  
฿นวใบเซต์กรมบัญชีกลางละวใบเซต์
หนวยงาน 

฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไชีๅจง 

กรณีรำคำของผูຌชนะกำรสนอรำคำที่หในควรซืๅอ/จຌำงสูงกว่ำวงงินที่จะซืๅอหรือจຌำง 

หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไรายงานผลการพิจารณาละความหใน 

พรຌอมดຌวยอกสารตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาหในชอบ 

฿นกรณีทีไผูຌสนอราคาตไ าสุด สนอราคาผิดงืไอนเขตามทีไก าหนด ฿หຌถือวาผูຌสนอราคารายดังกลาวเมผานคุณสมบัติ
ตามงืไอนเขทีไก าหนด ฿หຌพิจารณาพืไอยกลิก หรือพิจารณาผูຌสนอราคาตไ า฿นล าดับถัดเปป็นผูຌชนะการสนอราคา 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีตลำดอิลใกทรอนิกส์       

(e-market) (ต่อ)  
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การจัดท าอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธี e-bidding 

- ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท าราง
อกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ ตามตัวอยาง
อกสารประกวดราคาซืๅอ
หรือจຌางอิลใกทรอนิกส์ ทีไ
คณะกรรมการนยบายฯ 
ก าหนด 

 

- การจัดท าอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศผยพร 
ถຌาจ าป็นตຌองมีขຌอความหรือรายการตกตางเปจาก
บบทีไคณะกรรมการนยบายฯ ก าหนด ดยมี
สาระส าคัญตามทีไก าหนดเวຌ฿นบบละเมท า฿หຌ
หนวยงานของรัฐสียปรียบ กใ฿หຌกระท าเดຌ วຌนต 
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา฿นทาง
สียปรียบหรือเมรัดกุมพอ กใ฿หຌสงรางอกสารซืๅอ
หรือจຌางละประกาศผยพรดังกลาวเป฿หຌส านักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

 

- การก าหนดวัน วลาการสนอ
ราคา฿นอกสารซืๅอหรือจຌางละ
ประกาศผยพร ฿หຌก าหนดป็น   

วันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลา
การผยพรประกาศละอกสาร
ซืๅอหรือจຌางดยก าหนดป็นวัน วลา 
ท าการทานัๅน ละวลา฿นการ
สนอราคา฿หຌถือตามวลาของระบบ
จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกส์ป็นกณฑ ์

- การจัดหาทีไมีความจ าป็น   
ดยสภาพของการซืๅอหรือจຌาง
จะตຌองก าหนดงืไอนเขเวຌ฿น
อกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส ์   

฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอน าตัวอยาง   
พัสดุทีไสนอมาสดงพืไอทดลอง   
หรือทดสอบ หรือน าสนองาน 

฿หຌหนวยงานของรัฐก าหนด      

฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอน าตัวอยาง   
พัสดุนัๅนมาสดงพืไอทดลอง 
หรือทดสอบ หรือน าสนองาน   

ตามวัน ละวลา ณ สถานทีไ   
ทีไหนวยงานของรัฐก าหนด 

 

- กรณีการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ครัๅง฿ดทีไก าหนด฿หຌ 
ตຌองมีอกสารหรือรายละอียด฿น
สวนทีไป็นสาระส าคัญประกอบการ
ยืไนขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทีไยืไน
ผานทางระบบ หากหนวยงานของรัฐ
หในวาอกสารดังกลาวมีปริมาณมาก
ละป็นอุปสรรคของผูຌยืไนขຌอสนอ฿น
การน าขຌาระบบ ฿หຌหนวยงานของรัฐ
ก าหนด฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอน าอกสาร
หรือรายละอียดนัๅนพรຌอมสรุป
จ านวนอกสารหรือรายละอียด
ดังกลาวมาสง ณ ทีไท าการของ
หนวยงานของรัฐ฿นภายหลัง ดย    

฿หຌลงลายมือชืไอของผูຌยืไนขຌอสนอ   

พรຌอมประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถຌามี) ก ากับ฿นอกสาร      

หรือรายละอียดนัๅนดຌวย 

- การก าหนดวัน฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอ
น าตัวอยางพัสดุทีไสนอมาสดง
พืไอทดลอง หรือทดสอบหรือ
น าสนองาน หรือน าอกสารหรือ
รายละอียดมาสง ฿หຌหนวยงาน
ของรัฐก าหนดป็นวัน฿ดวันหนึไง
ภาย฿น 5 วันท าการ นับถัดจาก
วันสนอราคา วຌนตการ
ด านินการทีไเมอาจด านินการวัน
฿ดวันหนึไงเดຌ ฿หຌหนวยงานของรัฐ
พิจารณาก าหนดมากกวา 1 วัน
เดຌตจ านวนวันดังกลาวตຌองเม
กิน 5 วันท าการ นับถัดจากวัน
สนอราคา ทัๅงนีๅ ฿หຌระบุเวຌป็น
งืไอนเข฿นอกสารซืๅอหรือจຌาง
ดຌวยวิธีประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์฿หຌชัดจน 

 

ขัๅนตอน วิธี e-bidding 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) (กำรซืๅอหรือจຌำงครัๅงหนึ่งซ่ึงมีวงงินกิน 500,000 บำท) 
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เมน ารางประกาศละ
รางอกสารประกวด
ราคาฯ ผยพร฿หຌ
สาธารณชน สนอนะ
วิจารณ์ 

น ารางประกาศละรางอกสาร
ประกวดราคาฯ ผยพรทาง
วใบเซต์หนวยงานละวใบเซต์
กรมบัญชีกลางเมนຌอยกวา 3 

วันท าการพืไอ฿หຌสาธารณชน 
สนอนะ วิจารณ์ 

จຌงความหใน฿หຌหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไพัสดุละผูຌรับผิดชอบ
จัดท ารายละอียดคุณลักษณะ
ฉพาะพืไอด านินการปรับปรุง
กຌเข 

หในชอบราง เมหในชอบราง 

- กรณีทีไมีผูຌมีความคิดหใน ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไรวมกับผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบจัดท ารางขอบขตของงานหรือ
รายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง พิจารณาวาสมควรด านินการปรับปรุงกຌเขหรือเม   
ดย฿หຌด านินการ ดังนีๅ 
                 (1) กรณีพิจารณาลຌวหในวา ควรปรับปรุงรางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวด
ราคาอิลใกทรอนิกส ์ละมืไอด านินการปรับปรุงลຌวสรใจ ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานพรຌอมความหใน
ละรางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ทีไกຌเข สนอหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐพืไอขอความหในชอบ มืไอเดຌรับความหในชอบลຌว ฿หຌน ารางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวย   

วิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกสท์ีไปรับปรุงดังกลาวผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง   
ละของหนวยงานของรัฐอีกครัๅงหนึไง ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา 3 วันท าการ ละ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจຌง   
ผูຌมีความคิดหในทุกรายทราบป็นหนังสือ 

 

หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 

 

- การน ารางประกาศละรางอกสารประกวดราคาฯ ผยพร฿หຌสาธารณชน สนอนะ วิจารณ์ หรือมีความหในป็น
ลายลักษณ์อักษร ฿หຌสวนราชการด านินการดังนีๅ 
    (1) การจัดหาพัสด ุมีราคากิน 500,000 บาท ตเมกิน 5,000,000 บาท ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของสวนราชการ          
ทีไจะ฿หຌมีการผยพร฿หຌสาธารณชน สนอนะ วิจารณ์ หรือมีความหในป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมกใเดຌ 
    (2) การจัดหาพัสดุมีราคากิน 5,000,000 บาท ฿หຌสวนราชการน ารางประกาศละรางอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ผยพร฿หຌสาธารณชน สนอนะ วิจารณ์ หรือมีความหในป็นลายลักษณ์อักษร 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) (กำรซืๅอหรือจຌำงครัๅงหนึ่งซ่ึงมีวงงินกิน 500,000 บำท) (ต่อ) 
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          (2) กรณีพิจารณาลຌวหในวา เมควรปรับปรุงรางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวด
ราคาอิลใกทรอนิกส ์฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานพรຌอมความหในสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐมืไอ
เดຌรับความหในชอบลຌว ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจຌงผูຌมีความคิดหในทุกรายทราบป็นหนังสือ 

 

ระยะวลำกำรผยพร่ประกำศละอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ e-bidding 

(1) วงงินทีไซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง ซึไงมีวงงินกิน 500,000 บาท ตเมกิน 5,000,000 บาท 

฿หຌก าหนดเมนຌอยกวา 5 วันท าการ 

(2) วงงินทีไซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง ซึไงมีวงงินกิน 5,000,000 บาท ตเมกิน 10,000,000 บาท 

฿หຌก าหนดเมนຌอยกวา 10 วันท าการ 
(3) วงงินทีไซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง ซึไงมีวงงินกิน 10,000,000 บาท ตเมกิน 50,000,000 บาท 

฿หຌก าหนดเมนຌอยกวา 12 วันท าการ 
(4) วงงินทีไซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง ซึไงมีวงงินกิน 50,000,000 บาท ขึๅนเป ฿หຌก าหนดเมนຌอยกวา 
20 วันท าการ 
 

หากหนวยงานของรัฐเดຌก าหนด
รายละอียดของประกาศหรืออกสาร
ซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์หรือขอบขตของงาน  
หรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของ
พัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางเมถูกตຌองหรือ    
เมครบถຌวน฿นสวนทีไป็นสาระส าคัญ    
ตามบบทีไคณะกรรมการนยบายฯ   
ก าหนด เมวาทัๅงหมดหรือตบางสวน            
฿หຌหนวยงานของรัฐยกลิกการ
ด านินการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน      
ลຌวด านินการ฿หม฿หຌถูกตຌองตอเป 

มืไอถึงก าหนดวันสนอราคาดຌวยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส ์฿หຌ
ผูຌประกอบการขຌาสูระบบประกวด
ราคาอิลใกทรอนิกส ์ละ฿หຌสนอ
ราคาภาย฿นวลาทีไก าหนด ดย
สามารถสนอราคาเดຌพียงครัๅง
ดียว 

มืไอถึงก าหนดวันสนอราคา 
หຌามมิ฿หຌรนหรือลืไอน หรือ
ปลีไยนปลงก าหนดวันสนอ
ราคา หรือรับอกสารการยืไน
สนอราคานอกหนือจาก
กรณีทีไเดຌก าหนดเวຌ 
 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) (กำรซืๅอหรือจຌำงครัๅงหนึ่งซ่ึงมีวงงินกิน 500,000 บำท) (ต่อ) 
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หนຌำท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส ์

           คณะกรรมการอาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดกใเดຌ ตจะ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอ
ปลีไยนปลงสาระส าคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ ละหากคณะกรรมการหในวาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัต ิ           

เมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐเดຌก าหนด ฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 

฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดสนอทคนิคหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุเมครบถຌวน 

 หรือสนอรายละอียดตกตางเปจากงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนด ฿นสวนทีไมิ฿ชสาระส าคัญ ละความ 

ตกตางนัๅนเมมีผลท า฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบหรือป็นการผิดพลาดลใกนຌอย฿หຌพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธ์ิ 
ผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 

     (3) คัดลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอทีไถูกตຌอง ละพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามหลักกณฑ์ทีไ
ก าหนด฿นประกาศละอกสารประกวดราคา ดยรียงล าดับผูຌทีไสนอราคาตไ าสุดหรือเดຌคะนนรวมสูงสุด เมกิน    

3 ราย฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไคัดลือกเวຌเมยอมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ฿นวลาทีไก าหนด
ตามอกสารประกวดราคา ฿หຌพิจารณาผูຌทีไสนอราคาตไ ารายถัดเปหรือผูຌทีไเดຌคะนนรวมสูงรายถัดเปตามล าดับ 

ลຌวตกรณ ี

 

     (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา ละความหในสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ 

ทัๅงนีๅ รายงานผลการพิจารณาดังกลาวอยางนຌอย ฿หຌประกอบดຌวยรายการอยางนຌอย ดังตอเปนีๅ 
          (ก) รายการพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง 
          (ข) รายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอ ราคาทีไสนอ ละขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย 

          (ค) รายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานการคัดลือกวาเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน 

          (ง) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ พรຌอมกณฑ์การ฿หຌคะนน 

          (จ) ผลการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอละการ฿หຌคะนนขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทุกรายพรຌอมหตุผล
สนับสนุน฿นการพิจารณา 
 

 ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) (กำรซืๅอหรือจຌำงครัๅงหนึ่งซ่ึงมีวงงินกิน 500,000 บำท) (ต่อ) 

 

 

 

 

     (1) จัดพิมพ์฿บสนอราคาละอกสารการสนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทุกรายผานทางระบบจ านวน 1 ชุด           
฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอก ากับเวຌ฿น฿บสนอราคาละอกสารการสนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทุกผน 

      (2) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน ละอกสารหลักฐานการสนอราคาตางโ ละพัสดุตัวอยาง (ถຌามี) 
หรือพิจารณาการน าสนองานของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย หรืออกสารหรือรายละอียดทีไลຌวคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไ  
เมมีผลประยชน์รวมกัน ละยืไนอกสารสนอราคาครบถຌวน ถูกตຌอง มีคุณสมบัติละขຌอสนอทางดຌานทคนิคหรือ
สนอพัสดุทีไมีรายละอียดคุณลักษณะฉพาะครบถຌวน ถูกตຌอง ตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนดเวຌ 
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      - มืไอพิจารณาผลการประกวดราคาลຌวปรากฏวา มีผูຌยืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมีผูຌยืไนขຌอสนอหลายราย 

ตถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไก าหนด฿นอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์พียงรายดียว฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอยกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนัๅน ตถຌาหในวามีหตุผล 

สมควรทีไจะด านินการตอเปดยเมตຌองยกลิก ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตอรองราคากับผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน
ลຌวสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตอเป 

 

     - กรณีเมมีผูຌสนอราคาหรือมีตเมถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไก าหนด ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอยกลิก 

ละด านินการ฿หม ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวา ด านินดยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
฿หมอาจเมเดຌผลด ีจะสัไง฿หຌด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีฉพาะจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) ลຌวตกรณีกใเดຌ  
     - วຌนต หนวยงานของรัฐจะด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน ฿หຌริไม
กระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หม 
 
 

กรณีรำคำของผูຌชนะกำรสนอรำคำที่หในควรซืๅอ/จຌำงสูงกว่ำ
วงงินที่จะซืๅอหรือจຌำง (กรณีหน่วยงำนของรัฐ฿ชຌกณฑ์รำคำ

ประกอบกณฑ์คุณภำพ) 

     (1) จຌงผูຌทีไสนอราคารายทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางนัๅนผานระบบฯ พืไอตอรองราคา฿หຌตไ าสุดทาทีไ
จะท าเดຌ หากผูຌทีไสนอราคารายนัๅนยอมลดราคาละยืไน฿บสนอราคาผานระบบฯ ลຌว ราคาทีไสนอ฿หมเมสูงกวา
วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางหรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละ 10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง หรือตอรองราคา
ลຌวเมยอมลดตสวนทีไสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางนัๅนเมกินรຌอยละ 10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง ถຌาหในวาป็น
ราคาทีไหมาะสม กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌทีไสนอราคารายนัๅน 

      (2) ถຌาด านินการตาม (1) ลຌวเมเดຌผล ฿หຌจຌงผูຌทีไสนอราคาทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางทุกรายผาน
ระบบฯ พืไอมาสนอราคา฿หมพรຌอมกันดยยืไน฿บสนอราคาผานระบบฯ ภาย฿นก าหนดระยะวลาอันสมควร  

- หากราย฿ดเมยืไน฿บสนอราคา฿หຌถือวารายนัๅนยืนราคาตามทีไสนอเวຌดิม หากผูຌทีไสนอราคาตไ าสุด฿นการ
สนอราคาครัๅงนีๅสนอราคาเมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละ 10        

ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางถຌาหในวาป็นราคาทีไหมาะสม กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌทีไสนอราคารายนัๅน 

 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) (กำรซืๅอหรือจຌำงครัๅงหนึ่งซ่ึงมีวงงินกิน 500,000 บำท) (ต่อ) 
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      (3) ถຌาด านินการตาม (2) ลຌวเมเดຌผล ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿ชຌดุลพินิจวาจะยกลิกการซืๅอหรือจຌาง 
หรือของินพิไมติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลดนืๅองาน  

- หากการด านินการดังกลาวท า฿หຌล าดับของผูຌชนะการสนอราคาปลีไยนปลงเปจากดิม ถือวากอ฿หຌกิด
การเดຌปรียบสียปรียบระหวางผูຌสนอราคา ฿หຌยกลิกการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
พิจารณาลຌวหในวา การด านินการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หมอาจเมเดຌผลด ีจะสัไง฿หຌด านินการซืๅอหรือจຌาง
ดยวิธีคัดลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) ลຌวตกรณีกใเดຌวຌนตหนวยงาน
ของรัฐจะด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน฿หຌริไมกระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หม 
 

มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานผลการพิจารณา ละผูຌมีอ านาจอนุมัติสัไงซืๅอสัไงจຌาง
ลຌว ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจຌงผลการพิจารณาผานทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์ (e-mail) ตามบบทีไกรมบัญชีกลาง
ก าหนด฿หຌผูຌสนอราคาทุกรายทราบ ละ฿หຌประกาศผลผูຌชนะการสนอราคา฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก าหนด ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย ณ 
สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน 

 

     มืไอราคาของผูຌทีไเดຌคะนนรวมสูงสุด สูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง ฿หຌคณะกรรมการจຌงผูຌทีไสนอราคารายทีไ
คณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางนัๅนผานทางระบบพืไอตอรองราคา฿หຌตไ าสุดทาทีไจะท าเดຌ หากยอมลดราคาละ
ยืไน฿บสนอราคาผานทางระบบฯ ลຌว ราคาทีไสนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวา
นัๅนเมกินรຌอยละ 10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง หรือตอรองราคาลຌวเมยอมลด ตสวนทีไสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือ
จຌางนัๅนเมกินรຌอยละ 10 ของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง ถຌาหในวาป็นราคาทีไหมาะสม กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌทีไ
สนอราคารายนัๅน 

     หากการด านินการเมเดຌผล ฿หຌสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿ชຌดุลพินิจวาจะของินพิไม หรือยกลิก
การซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅนละด านินการ฿หม ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวา การด านินการ
ดยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หม หากตหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวา การด านินการดยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หมอาจเมเดຌผลดีจะสัไง฿หຌด านินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) 

หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) ลຌวตกรณีกใเดຌ วຌนตหนวยงานของรัฐจะด านินการซืๅอหรือจຌางดย
วิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน ฿หຌริไมกระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หม 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) (กำรซืๅอหรือจຌำงครัๅงหนึ่งซ่ึงมีวงงินกิน 500,000 บำท) (ต่อ) 
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      หัวหนຌาหนวยงานของรัฐตัๅงคณะกรรมการขึๅนมาคณะหนึไง หรือมอบหมายจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไง
พืไอจัดท ารางขอบขตของงาน (TOR) หรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุ รวมทัๅงก าหนดหลักกณฑ์การ
พิจารณาการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ 

 

หนวยงานของรัฐอาจน ารางประกาศ
ละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธี
สอบราคาผยพรพืไอรับฟังความ
คิดหในจากผูຌประกอบการกอนกใเดຌ 

1. ผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ละ
ของหนวยงานของรัฐ ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา 3 วันท าการ 
2. กรณีทีไหนวยงานของรัฐน ารางประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางฯ 
ผยพร พืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌประกอบการ ฿หຌน าความรืไอง
การรับฟังความคิดหในประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ e-bidding     

มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

หัวหนຌาหนวยงานของ฿หຌความหในชอบ
รายงานขอซืๅอหรือขอจຌางละราง
ประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌาง 
 

        จຌาหนຌาทีไจัดท าอกสารสอบราคา ซืๅอหรือจຌางพรຌอมประกาศชิญชวน ละ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไลงนาม      

฿นอกสารสอบราคาซืๅอหรือจຌาง 

1. ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีสอบราคา ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางละหนวยงานของรัฐ ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา 5 วันท าการ  
2. การ฿หຌหรือขายอกสารสอบราคา ฿หຌกระท าพรຌอมกับการผยพรประกาศละอกสารฯ  
3. ฿หຌกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละอกสารสอบราคาซืๅอหรือจຌางฯ ของหนวยงาน฿หຌส านักงานการตรวจงิน
ผนดินผานทางระบบอิลใกทรอนิกส ์

4. ก าหนดวัน วลา ละสถานทีไ฿นการขอรับอกสารซืๅอหรือจຌาง (ริไมตຌนวันประกาศผยพรถึงวันสุดทຌายของ
การประกาศผยพร) 
5. ก าหนดวัน วลา ฿นการยืไนขຌอสนอ (ก าหนดป็นวันสุดทຌายของผยพรการประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌาง 
ดยก าหนดป็นวัน วลาท าการพียงวันดียว) 

 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีสอบรำคำ (ซืๅอหรือจຌำง
ครัๅงหนึ่งกิน 500,000 บำท ต่เม่กิน 5,000,000 บำท)  
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การด านินการดยวิธีสอบราคา 
- กรณีทีไจะตຌองมีการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไ฿หຌหนวยงานของรัฐก าหนดวัน วลา ละ

สถานทีไ฿นการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅจงสถานทีไ฿นอกสารสอบราคาดຌวย 

- กอนวันปຂดรับซองสอบราคา หากหนวยงานของรัฐหในวามีความจ าป็นทีไจะตຌองก าหนด
รายละอียดพิไมติมหรือมีการชีๅสถานทีไอันป็นการกຌเขคุณลักษณะฉพาะทีไป็นสาระส าคัญซึไงมีเดຌก าหนดเวຌ
฿นอกสารสอบราคาตัๅงตตຌน ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดท าป็นอกสารสอบราคาพิไมติม 

- การชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไตามวรรคสอง ฿หຌผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานนัๅนจัดท า
บันทึกการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไป็นลายลักษณ์อักษะเวຌป็นหลักฐานทุกครัๅง 

- ถຌามีการด านินการตามวรรคสอง ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาลืไอนวัน วลา การรับซองละการ
ปຂดซองสอบราคา ตามความจ าป็นกกรณีดຌวย 

 

มืไอถึงก าหนดวันยืไนซองสอบราคา หຌามมิ฿หຌรนลืไอน หรือปลีไยนปลงก าหนด วันยืไนซองสอบราคา 
การยืไนซอง
                              -  ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองผนึกซองจาหนຌาถึงประธานคณะกรรมการฯ 

      -  สงถึงหนวยงานของรัฐดยยืไนดยตรงตอหนวยงานของรัฐ พรຌอมรับรองอกสาร                 
-  หลักฐานทีไยืไนมาพรຌอมกับซอง฿บสนอราคาวาอกสารดังกลาวถูกตຌองละป็น 

ความจริงทุกประการ 
 

       - จຌาหนຌาทีไลงรับดยเมปຂดซอง 
       - พรຌอมระบุวันละวลาทีไรับซอง  
      - ออก฿บรับ฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอ  

                  - สงมอบซองสนอราคาทัๅงหมด ละอกสารหลักฐานตาง โ ตอคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครัๅงนัๅน ดยพลัน 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

1. ปຂดซอง฿บสนอราคา ตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ ละกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอก ากับ 

2. ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน ละอกสารหลักฐานตางโ ละพัสดุตัวอยาง (ถຌามี) 
    - คัดลือกผูຌทีไยืไนขຌอสนอเมมีผลประยชน์รวมกัน ละยืไนอกสารสนอราคาครบถຌวน 

3. พิจารณาคัดลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอทีไถูกตຌองตาม (2) ละ 
    - พิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด฿นประกาศละอกสารสอบราคา 
    - จัดรียงล าดับผูຌทีไสนอราคาตไ าสุด หรือเดຌคะนนรวมสูงสุด เมกิน 3 ราย 
4. จัดท ารายงานผลการพิจารณาสนอหัวหนຌาหนวยของรัฐ ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ  
 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีประกำศชิญชวนทั่วเป ดຌวยวิธีสอบรำคำ (ซืๅอหรือจຌำง
ครัๅงหนึ่งกิน 500,000 บำท ต่เม่กิน 5,000,000 บำท) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

การยืไนซอง 

การรับซอง 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีคัดลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดย
วิธีคัดลือกชิญชวนผูຌประกอบการ
เมนຌอยกวา 3 ราย วຌนต฿นงาน
นัๅนมีผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ
ตรงตามทีไก าหนดนຌอยกวา 3 ราย 
ดยด านินการดังตอเปนีๅ 

              มำตรำ 56 (1) 

- กรณี฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌวเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ/

หรือขຌอสนอเมเดຌรับการคัดลือก 

- กรณีพัสดุทีไตຌองการจัดซืๅอจัดจຌางมีคุณลักษณะพิศษ หรือ
ซับซຌอนผูຌประกอบการมีจ านวนจ ากัด 

- กรณีมีความจ าป็นรงดวนทีไตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนอัน
นืไองมาจากกิดหตุการณ์ทีไเมอาจคาดหมายเดຌ ซึไงหาก฿ชຌ
วิธีประกาศชิญชวนทัไวเปจะท า฿หຌเมทันตอความตຌองการ  
฿ชຌพัสดุ 
- กรณีพัสดุทีไดยลักษณะการ฿ชຌงาน หรือมีขຌอจ ากัดทาง
ทคนิคทีไจ าป็นตຌองระบุยีไหຌอป็นการฉพาะ 

- กรณีพัสดุทีไจ าป็นตຌองซืๅอดยตรงจากตางประทศ       
หรือด านินการผานองค์การระหวางประทศ 

- กรณีป็นพัสดุทีไ฿ชຌ฿นราชการลับ หรือป็นงานทีไตຌองปกปຂด
ป็นความลับของหนวยงานของรัฐ หรือทีไกีไยวกับความ
มัไนคงของประทศ 

กรณีงานจຌางซอมพัสดุทีไจ าป็นตຌองถอดตรวจ ฿หຌทราบ
ความช ารุดสียหายกอนจึงจะประมาณคาซอมเดຌ

การด านินการ 
 
การด านินการ 

การด านินการ

1. หัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในชอบรายงาน
ขอซืๅอขอจຌาง 

 

2. คณะกรรมการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธี
คัดลือกท าหนังสือชิญชวนสงเปยัง
ผูຌประกอบการ 

 

3. ผูຌประกอบการทีไเดຌรับหนังสือชิญชวน 
ยืไนสนอราคาตามวันวลา ทีไหนวยงานของ
รัฐก าหนด 

- ฿หຌชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ฿หຌขຌา
ยืไนขຌอสนอ เมนຌอยกวา 3 ราย วຌนต ฿นงานนัๅน         
มีผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไก าหนด    
นຌอยกวา 3 ราย ทัๅงนีๅ ฿หຌค านึงถึงการเมมี
ผลประยชน์รวมกันของผูຌทีไขຌายืไนขຌอสนอดຌวย 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีคัดลือก (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุดยวิธีคัดลือก (ต่อ) 

฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกชิญชวนผูຌประกอบการเมนຌอยกวา 3 ราย วຌนต฿นงานนัๅนมี
ผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไก าหนดนຌอยกวา 3 รายดยด านินการดังตอเปนีๅ 

 

กรณี฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว ตเมมี
ผูຌยืไนขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการ
คัดลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) ฿หຌชิญชวน
ผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางพัสดุ
นัๅนดยตรง ละจากผูຌทีไยืไนขຌอสนอ฿นการ฿ชຌ
วิธีประกาศชิญชวนทัไวเปซึไงถูกยกลิกเป    
(ถຌามี) 

 

 

กรณีป็นพัสดุทีไมีคุณลักษณะฉพาะป็นพิศษหรือ฿หຌบริการดย
ผูຌประกอบการทีไมีฝมือฉพาะหรือช านาญป็นพิศษละมีจ านวนจ ากัด 
กรณีมีความจ าป็นรงดวนทีไตຌอง฿ชຌพัสดุอันนืไองมาจากกิดหตุการณ์ทีไเม
อาจคาดหมายเดຌซึไงหาก฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปจะเมทันตอความ
ตຌองการ กรณีป็นงานจຌางซอมทีไจ าป็นตຌองถอดตรวจ฿หຌทราบถึงความ
ช ารุดสียหายกอนจึงจะประมาณคาซอมเดຌละกรณีอืไนทีไก าหนด฿หຌ
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) (ซ) ฿หຌชิญชวน
ผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางพัสดุนัๅนดยตรง ส าหรับกรณีป็น
งานซอมทีไจ าป็นตຌองถอดตรวจ฿หຌทราบถึงความช ารุดสียหายสียกอนจึง
จะประมาณคาซอมเดຌ ตามมาตรา 56 (1) (ช) หากมีผูຌยืไนขຌอสนอตัๅงต   
2 รายขึๅนเป ฿หຌพิจารณาจากผูຌทีไสนอทคนิคทีไดีทีไสุด ละตอรองราคากับ    

ผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน

กรณีป็นพัสดุทีไดยลักษณะของการ฿ชຌงาน
หรือมีขຌอจ ากัดทางทคนิคทีไจ าป็นตຌองระบุ
ยีไหຌอป็นการฉพาะตามมาตรา 56 (1) (ง) 
฿หຌชิญชวนผูຌประกอบการทีไป็นผูຌผลิตหรือ
ผูຌทนจ าหนายพัสดุนัๅน 

 

กรณีป็นพัสดุทีไจ าป็นตຌองซืๅอดยตรงจากตางประทศหรือด านินการดย
ผานองค์การระหวางประทศตามมาตรา 56 (1) (จ) ฿หຌติดตอซืๅอหรือจຌางจาก
ตางประทศดยตรงหรือขอความรวมมือจากสถานอกอัครราชทูตหรือ
หนวยงานรัฐ฿นตางประทศชวยติดตอสืบราคา คุณภาพ รายละอียด สวน
การซืๅอดยผานองค์การระหวางประทศ฿หຌติดตอกับส านักงานขององค์การ
ระหวางประทศทีไมีอยู฿นประทศดยตรง วຌนต กรณีทีไเมมีส านักงาน฿น
ประทศ฿หຌติดตอกับส านักงาน฿นตางประทศเดຌ 

 

(ก) (ข) 

(ค) 

(ง) 

หนຌาทีไคณะกรรมการซืๅอหรือจຌาง      
ดยวิธีคัดลือก 

 

1. จัดท าหนังสือชิญชวนเปยังผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไก าหนด พรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอผูຌประกอบการทีไชิญชวน 

2. รับซองขຌอสนอของผูຌประกอบการ พรຌอมสรุปรายชืไอผูຌมายืไนขຌอสนอ (มืไอพຌนก าหนดวลายืไนซองขຌอสนอหຌางรับอกสาร
หลักฐานฯ ตาง โ ละพัสดุตัวอยางพิไมติม 

3. ปຂดซองผูຌยืไนสนอราคาทุกราย พรຌอมจัดท าบัญชีรายการอกสารหลักฐานตาง โ ของผูຌยืไนขຌอสนอ + กรรมการทุกคนลง
ลายมือชืไอก ากับอกสารทุกผน 

4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌยืไนสนอราคา฿หຌถูกตຌองตามงืไอนเขทีไก าหนดพิจารณาคัดลือกพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางของผูຌยืไน
ขຌอสนอรายทีไเดຌรับคัดลือกเวຌ ซึไงสนอราคาตไ าสุด หรือเดຌคะนนรวมสูงสุด ตามกณฑ์การพิจารณาผลทีไหนวยงานของรัฐ
ก าหนดเวຌ฿นอกสารชิญชวน 

5. จัดท ารายงานผลการพิจารณาสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุวิธีฉพำะจำะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีฉพาะจาะจงชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตามทีไก าหนด฿หຌขຌายืไน
ขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ ดย฿หຌด านินการดังตอเปนีๅ 

 

(ก) กรณี฿ชຌวิธีตามมาตรา 56  

(2) (ก) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญ
ชวนทัไวเปละวิธีคัดลือก หรือ
วิธีคัดลือกลຌวตเมมีผูຌยืไน
ขຌอสนอหรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับ
การคัดลือก฿หຌสืบราคาจาก
ผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือ
รับจຌางนัๅนดยตรง ละจากผูຌยืไน
ขຌอสนอ฿นการ฿ชຌวิธีประกาศ
ชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกซึไง
ถูกยกลิกเป (ถຌามี) ทัๅงนีๅ หาก
หในวา ผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไ
หในสมควรซืๅอหรือจຌางสนอ
ราคาสูงกวาราคา฿นทຌองตลาด 
หรือราคาทีไคณะกรรมการ
หในสมควร ฿หຌตอรองราคาลง

(ข) กรณีพัสดุนัๅนมีผูຌประกอบการ
ทีไคุณสมบัติดยตรงพียงรายดียว 
ละกรณีทีไป็นพัสดุทีไมีความ
จ าป็นตຌอง฿ชຌดยฉุกฉินนืไองจาก
อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือกิด
รคติดตออันตราย ละการ
ด านินการดยวิธีประกาศชิญชวน
ทัไวเปหรือวิธีคัดลือกอาจกอ฿หຌกิด
ความลาชຌาหรือสียหาย ตาม
มาตรา 56 (2) (ค) (ง) ฿หຌชิญ
ผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือ
รับจຌางนัๅนดยตรง มายืไนขຌอสนอ 
หากหในวาราคาทีไสนอนัๅนยังสูง
กวาราคา฿นทຌองถิไน หรือราคา
กลางหรือวงงินงบประมาณ หรือ
ราคาทีไคณะกรรมการหในสมควร 

(ค) กรณีจ าป็นตຌองท าการจัดซืๅอ
จัดจຌางพิไมติมหรือตอนืไองจาก
พัสดุทีไเดຌจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนลຌว 
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ฿หຌจรจา
กับผูຌประกอบการรายดิมตาม
สัญญาหรือขຌอตกลงซึไงยังเมสิๅนสุด
ระยะวลาสงมอบ พืไอขอ฿หຌมีการ
ซืๅอหรือจຌางตามรายละอียด ละ
ราคาทีไตไ ากวาหรือราคาดิม ดย
ค านึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญา
ดิม (ถຌามี) พืไอ฿หຌกิดประยชน์
สูงสุดตอหนวยงานของรัฐ 

 

฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกชิญชวนผูຌประกอบการเมนຌอยกวา 3 ราย วຌนต฿นงานนัๅนมี
ผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไก าหนดนຌอยกวา 3 รายดยด านินการดังตอเปนีๅ 

มำตรำ 56 (2) 

      - กรณี฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธีคัดลือกหรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌวตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ หรือขຌอสนอ
เมเดຌรับการคัดลือก 

      - กรณีจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไมีการผลิต จ าหนาย กอสรຌาง หรือ฿หຌบริการทัไวเป ละมีวงงิน฿นการจัดซืๅอ      

จัดจຌางครัๅงหนึไง เมกินวงงินตามทีไกฎกระทรวงก าหนด (เมกิน 5 สนบาท) 

      - กรณีจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไมีผูຌประกอบการซึไงมีคุณสมบัติดยตรงพียงรายดียว หรือมีผูຌประกอบการพียง
รายดียว฿นประทศเทยละเมมีพัสดุอืไนทีไจะ฿ชຌทดทนเดຌ 
      - กรณีมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนดยฉุกฉิน นืไองจากกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ หรือรคติดตออันตราย
ตามกฎหมายวาดຌวยรคติดตอ ละการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกอาจกอ฿หຌกิด
ความลาชຌาสียหายอยางรຌายรง 
     - กรณีป็นพัสดุทีไจะขายทอดตลาดดยหนวยงานของรัฐ องค์การระหวางประทศ หรือหนวยงานของ
ตางประทศ 

- กรณีป็นพัสดุทีไป็นทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางซึไงจ าป็นตຌองซืๅอฉพาะหง 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุวิธีฉพำะจำะจง (ต่อ) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ง) กรณีป็นพัสดุทีไขายทอดตลาดดยหนวยงานของรัฐ 
องค์การระหวางประทศหรือหนวยงานของ
ตางประทศ ตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ฿หຌด านินการดย
จรจาตกลงราคา 
 

(จ) กรณีป็นพัสดุทีไป็นทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางซึไง
จ าป็นตຌองซืๅอฉพาะหงวิธีตามมาตรา 56 (2) (ช)    

฿หຌชิญจຌาของทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางดยตรงมาสนอ
ราคา หากหในวาราคาทีไสนอนัๅนยังสูงกวาราคา฿น
ทຌองถิไน หรือราคากลาง หรือวงงินงบประมาณ หรือ
ราคาทีไคณะกรรมการหในสมควร฿หຌตอรองราคาลง
ทาทีไจะท าเดຌ 

กรณีการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีการผลิต จ าหนาย กอสรຌาง หรือ฿หຌบริการป็นการทัไวเป ละมีวงงินตามทีไก าหนด฿น
กฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ฿หຌจຌาหนຌาทีไจรจาตกลงราคากับผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางนัๅนดยตรง 
ละ฿หຌซืๅอหรือจຌางภาย฿นวงงินทีไเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 

 

ส าหรับกรณีขຌางตຌนทีไมีความจ าป็นรงดวน เมอาจคาดหมายเดຌ ละด านินการตามปกติเดຌทัน ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือ   
ผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานนัๅนด านินการเปกอนลຌวรีบรายงานขอความหในชอบตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ ละมืไอ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบลຌว฿หຌถือวารายงานดังกลาวป็นหลักฐานการตรวจรับดยอนุลม 

 

กณฑ์การพิจารณาขຌอสนอส าหรับการจัดซืๅอหรือจຌาง 
 

วิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือก ฿หຌพิจารณาถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐละวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงาน
ป็นส าคัญ ตามหลักกณฑ์ดังนีๅ 

 

1. การซืๅอหรือจຌางพัสดุทีไมี
คุณลักษณะทีไป็นมาตรฐาน มี
คุณภาพดี พียงพอตามความ
ตຌองการ฿ชຌงาน ฿หຌ฿ชຌกณฑ์ราคา 
ดยคัดลือกผูຌสนอราคาตไ าสุด 

 

2. การซืๅอหรือจຌางพัสดุทีไมี
ความซับซຌอน มีทคนลยีสูง 
หรือมีทคนิคฉพาะ สามารถ
฿ชຌกณฑ์ราคาประกอบกณฑ์
คุณภาพ ดยพิจารณาจากยืไน
ขຌอสนอทีไมีคุณภาพละ
คุณสมบัติถูกตຌองซึไงเดຌคะนน
รวมสูงสุด 

 

3. การซืๅอหรือจຌางทีไมีการก าหนดคุณลักษณะ
ฉพาะทีไจะตຌองค านึงถึงทคนลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอซึไงอาจจะมีขຌอสนอทีไ
เมอยู฿นฐานดียวกันป็นหตุ฿หຌมีปัญหา฿นการ
พิจารณา ฿หຌหนวยงานของรัฐก าหนดป็นงืไอนเข
฿หຌมีการยืไนขຌอสนอทางดຌานทคนิคหรือขຌอสนอ
อืไนยกมาตางหากละ฿หຌพิจารณาคัดลือกผูຌทีไเดຌ
คะนนขຌอสนอดຌานทคนิคหรือขຌอสนออืไนทีไ
ผานกณฑ์ขัๅนตไ าตามทีไหนวยงานของรัฐก าหนด 
ลຌวด านินการตามขຌอ 1 หรือ 2 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำงท่ีปรึกษำ 

 

 

กำรจຌำงท่ีปรึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีประกาศชิญชวนทัไวไป 
 

฿ชຌกับงานทีไเมซับซຌอน งานทีไมี
ลักษณะป็นงานประจ าของ
หนวยงานของรัฐ หรืองานทีไมี
มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ละ
มีทีไปรึกษาซึไงท างานนัๅนเดຌป็น
การทัไวเป ดยหนวยงานของรัฐ
ประกาศชิญชวนทีไปรึกษาทีไมี
คุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไ
ก าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ
ก าหนด 

 

วิธีคัดลือก 
 

฿ชຌกับกรณีทีไ฿ชຌวิธีประกาศชิญ
ชวนทัไวเปลຌวเมเดຌผลดี หรือ
ป็นกรณีทีไป็นงานซับซຌอนหรือ
ซับซຌอนมาก หรือกรณีป็นงาน
จຌางทีไมีทีไปรึกษาจ านวนจ ากัด    
฿หຌหนวยงานของรัฐชิญชวน
ฉพาะทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรง
ตามงืไอนเขทีไก าหนดซึไงตຌอง    
เมนຌอยกวา 3 ราย ฿หຌขຌายืไน
ขຌอสนอ วຌนต฿นงานทีไมีทีไ
ปรึกษานຌอยกวา 3 ราย 

 

วิธีฉพาะจาะจง 
 

฿ชຌกับกรณีทีไ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวน
ทัไวเปละวิธีคัดลือก หรือ฿ชຌวิธีคัดลือก
ลຌวเมเดຌผลดี หรือกรณีมีวงงินคาจຌางเม
กินวงงินตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 
หรือกรณีจຌางทีไปรึกษารายดิมท าตอจาก
งานทีไเดຌท าเวຌลຌว หรือกรณีจຌางทีไปรึกษา
รายดิมท าตอจากงานทีไเดຌท าเวຌลຌว 
หรือกรณีป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงาน
จຌางทีไจะจຌางนัๅนจ านวนจ ากัดละมีวงงิน
คาจຌางครัๅงหนึไงเมกินวงงินตามทีไ
ก าหนด฿นกฎกระทรวง หรือกรณี฿นงาน
นัๅนมีทีไปรึกษาพียงรายดียว หรือกรณี
฿นงานนัๅนมีทีไปรึกษาพียงรายดียว หรือ
กรณีป็นงานทีไมีความจ าป็นรงดวนหรือ
ทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ฿หຌ
หนวยงานของรัฐชิญชวนทีไปรึกษาทีไมี
คุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไก าหนดราย
฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ หรือ฿หຌขຌา
จรจาตอรองราคา  

การจຌางทีไปรึกษา 
 

ขัๅนตอนการจຌางทีไปรึกษาทุกวิธ ี
 

          หัวหนຌาหนวยงานของรฐัอาจตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนมาคณะ
หนึไง หรือมอบหมาย฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไง จัดท าราง
ขอบขตของงานจຌางทีไปรึกษา รวมทัๅงก าหนดหลักกณฑ์การพิจารณา
คัดลือกขຌอสนอ 
         องค์ประกอบ ระยะวลาการพิจารณา ละการประชุม฿หຌ
ป็นเปตามทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐก าหนดตามความหมาะสม 
 

การจัดท ารางขอบขตของงานจຌางทีไปรึกษา 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำงท่ีปรึกษำ (ต่อ) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กำรจัดท ำรำยงำนขอจຌำงท่ีปรึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท ารายงานขอจຌางทีไปรึกษา 
 

฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอจຌางทีไปรึกษา
สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ ดยสนอผานหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไ 

การตงตัๅงคณะกรรมการฯ 
 

฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅง
คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาขึๅน พืไอ
ปฏิบัติการตามระบียบนีๅ พรຌอมกับก าหนดระยะวลา
฿นการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษา 
 

จຌาหนຌาทีไ หน.หนวยงานของรัฐ 
 

1. หตุผลละความจ าป็นทีไตຌองจຌางทีไปรึกษา 

2. ขอบขตของงานจຌางทีไปรึกษา 

3. คุณสมบัติของทีไปรึกษาทีไจะจຌาง 

4. ราคากลางงานจຌางทีไปรึกษา 

5. วงงินทีไจะจຌางทีไปรึกษา ดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุ
วงงินทีไประมาณวาจะจຌาง฿นครัๅงนัๅน 

 
6. ก าหนดวลาลຌวสรใจของงานจຌางทีไปรึกษา 

7. วิธีจຌางทีไปรึกษา ละหตุผลทีไตຌองจຌางทีไปรึกษาดยวิธีนัๅน 

8. หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ (ถຌามี) 

9. ขຌอสนออืไนโ  (ชน ตงตัๅงคณะกรรมการ) 

1. คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธี
ประกาศชิญชวนทัไวเป 

2. คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธี
คัดลือก 

3. คณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธี
ฉพาะจาะจง 
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา 

รายงานขอจຌางผาน หน จຌาหนຌาทีไ 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำงท่ีปรึกษำ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จຌาหนຌาทีไท ารายงานสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบฯ รายงานทีไ
สนอลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีได านินการจຌางตามวิธีนัๅนตอเปเดຌ 

 

ขัๅนตอนการพิจารณาละตัดสิน 
 

กรณีมีผูຌยืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมีผูຌยืไนขຌอสนอ
หลายรายตผานการคัดลือกพียงรายดียว 

กรณีทีไเมมีผูຌยืไนขຌอสนอหรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการ
คัดลือก 

 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐยกลิก 

- หากคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผล
สมควรทีไจะด านินการตอเปดยเมตຌองยกลิก ฿หຌ
คณะกรรมการตอรองกับทีไปรึกษารายนัๅน ลຌวสนอ
ความหในตอหัวหนຌางานของรัฐตอเป 

 

฿หຌคณะกรรมกำรด ำนินงำนจຌำงที่ปรึกษำฯ ด ำนินกำร ดังนีๅ 
 - ปຂดซองขຌอสนอดຌานราคาของทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไถูกตຌอง ละพิจารณาลือกรายทีไสนอราคาตไ าสุด 
ละจัดล าดับ 

 - กรณีทีไปรึกษาผูຌยืไนสนอรายทีไคัดลือกเวຌซึไงสนอราคาตไ าสุด เมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของ
รัฐ฿นวลาทีไก าหนดตามอกสารจຌางทีไปรึกษา ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌทีไสนอราคาตไ าสุดรายถัดเป 

 - กรณีทีไมีทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอสนอราคาตไ าสุดทากันหลายราย ฿หຌรียกทีไปรึกษาดังกลาวมาสนอราคา฿หม
ดຌวยวิธีการยืไนซองขຌอสนอดຌานราคา ละพิจารณาลือกรายทีไสนอราคาตไ าสุด 

 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา ละความหในพรຌอมดຌวยอกสารทีไเดຌรับเวຌทัๅงหมดตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ ดยรายงานผลการพิจารณาดังกลาวอยางนຌอย฿หຌประกอบดຌวย 
      (1) รายละอียดงานจຌางทีไปรึกษา 
      (2) รายชืไอทีไปรึกษา วงงินทีไสนอ ละขຌอสนอของทีไปรึกษาทุกราย 

      (3) รายชืไอทีไปรึกษาทีไผานการคัดลือกวาเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน 

      (4) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ พรຌอมกณฑ์การ฿หຌคะนน 

      (5) ผลการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอละการ฿หຌคะนนขຌอสนอของทีไปรึกษาทุกราย พรຌอมหตุผล
สนับสนุน฿นการพิจารณา 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ
พืไอพิจารณายกลิก 
- หากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวาการจຌางดยวิธี
ประกาศชิญชวนทัไวเป฿หมอาจเมเดຌผลดี จะสัไง฿หຌ
ด านินการจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) 

หรือวิธีฉพาะจาะจงตาม 70 (3) (ก) ลຌวตกรณีกใเดຌ 
วຌนต หนวยงานของรัฐจะด านินการดยวิธีคัดลือก
หรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน฿หຌริไมกระบวนการจຌาง
฿หมดยการจัดท ารายงานของจຌางตามระบียบฯ 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำงท่ีปรึกษำ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่ปรึกษำรำยที่สมควรจຌำง
สนอรำคำสูงกว่ำวงงินที่จะจຌำง 

1. จຌงทีไปรึกษาราย
ทีไหในสมควรจຌางนัๅน
พืไอตอรองราคา 

2. รียกทีไปรึกษาทีไผานกณฑ์ดຌาน
คุณภาพทุกรายมาตอรองราคา฿หม
พรຌอมกัน 

3. สนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ พืไอยกลิก/ด านินการจຌางดຌวยวิธีประกาศชิญชวน
ทัไวเป฿หม/ด านินการจຌางดยวิธีคัดลือก/วิธีฉพาะจาะจง ลຌวตกรณีกใเดຌ 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำงท่ีปรึกษำ ดยวิธีคัดลือก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ท ารายงานขอจຌางทีไปรึกษา ดยจຌาหนຌาทีไท ารายงานสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐ ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
 - ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก  
 - ฿หຌจຌาหนຌาทีไขอรายชืไอทีไปรึกษา฿นสาขางานทีไจะจຌางจากศูนย์ขຌอมูลทีไ
ปรึกษา กระทรวงการคลัง ลຌวมอบ฿หຌคณะกรรมการจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอ
ด านินการตอเป 

 

 ฿หຌคณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาฯ ด านินการ ดังนีๅ 
 - จัดท าหนังสือชิญชวนทีไปรึกษาตามบบทีไคณะกรรมการนยบาย ฯ 
ก าหนด 

 - ฿หຌชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตามทีไก าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอตอ
หนวยงานของรัฐ เมนຌอยกวา 3 ราย วຌนต มีทีไปรึกษาดังกลาวนຌอยกวา 3 ราย ดย
฿หຌค านึงถึงการเมมีผลประยชน์รวมกันของผูຌขຌายืไนขຌอสนอดຌวย 

 - มืไอถึงก าหนดวัน วลา฿นการยืไนขຌอสนอ ฿หຌรับซองขຌอสนอของทีไปรึกษา
พรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอทีไปรึกษาผูຌมายืไนขຌอสนอ ละหากพຌนก าหนดวลาดังกลาว
ลຌว หຌามรับอกสารหลักฐานตางโ พิไมติม 

 ฿หຌคณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาฯด านินการ ดังนีๅ  

 - ปຂดซองขຌอสนอ ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตาง โของทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอทุกรายลຌว฿หຌกรรมการ
ทุกคนลงลายมือชืไอก ากับเวຌทุกผน 

 - ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน ละอกสารหลักฐานตางโ ของทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอ ลຌวคัดลือกทีไ
ปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน ละยืไนอกสารครบถຌวนถูกตຌอง มีคุณสมบัติละขຌอสนอดຌานคุณภาพทีไ
ครบถຌวน ถูกตຌอง ตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนดเวຌ฿นอกสารจຌางทีไปรึกษา 

- ฿นกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดกใเดຌ ตจะ฿หຌทีไ
ปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดปลีไยนปลงสาระส าคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ 
 - ทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐเดຌก าหนดเวຌ ฿หຌ
คณะกรรมการตัดรายชืไอของทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 

 

1. ขัๅนตอนริไมตຌน 

  

2. ขัๅนตอนการชิญชวน 

  

3. ขัๅนตอนการพิจารณา
ละตัดสิน 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำงท่ีปรึกษำ ดยวิธีคัดลือก (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ฿หຌคณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาฯด านินการ ดังนีๅ 
 - คัดลือกขຌอสนอทีไถูกตຌอง จัดล าดับคะนนละพิจารณาคัดลือกดังนีๅ  

 (ก) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไป็นเปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรืองานทีไซับซຌอน฿หຌคัดลือกจาก
รายทีไเดຌคะนนรวมดຌานคุณภาพละดຌานราคามากทีไสุด 

 (ข) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไมีความซับซຌอนมาก ฿หຌคัดลือกรายทีไเดຌ คะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด 

 กรณีรายทีไคัดลือกเวຌเมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ฿นวลาทีไก าหนด ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณาทีไปรึกษาผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌคะนนมากทีไสุดตาม (ก) หรือ (ข) ลຌวตกรณี รายถัดเป ตามล าดับ 

 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปมา฿ชຌดยอนุลม)  

 

กรณีมีผูຌยืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมีผูຌยืไนขຌอสนอ
หลายรายตผานการคัดลือกพียงรายดียว 

 

กรณีทีไเมมีผูຌยืไนขຌอสนอหรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการ
คัดลือก 

 

    - ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผาน
หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิก 

    - หากหัวหนຌาสวนของรัฐหในวาการจຌางดย
วิธีคัดลือก฿หมอาจเมเดຌผลดี จะสัไง฿หຌ
ด านินการจຌางดยวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา 
70 (3) (ก) กใเดຌ วຌนตหนวยงานของรัฐจะ
ด านินการดยวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน ฿หຌ
ริไมกระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดท ารายงาน
ขอจຌางตามระบียบฯ 

 

- ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐยกลิก 

 - หากคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวา
มีหตุผลสมควรทีไจะด านินการตอเปดยเมตຌอง
ยกลิก ฿หຌคณะกรรมการตอรองกับทีไปรึกษารายนัๅน 
ลຌวสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
ตอเป 
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ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำงท่ีปรึกษำ ดยวิธีคัดลือก (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป หรือวิธีคัดลือก นอกจาก฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌาน
คุณภาพทัๅง 6 กณฑ์ลຌว ฿หຌป็นเปตามกณฑ์฿นการพิจารณาละการ฿หຌนๅ าหนัก ตามความ฿นมาตรา 76          

ของกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ. ผลงานละประสบการณ์
ของทีไปรึกษา

โ. วิธีการบริหารละ
ปฏิบัติงาน

ใ. จ านวนบุคลากรทีไ
รวมงาน

ไ. ประภทของทีไ
ปรึกษาทีไรัฐตຌองการ

สงสริมหรือสนับสนุน

5.ขຌอสนอทางดຌาน
การงิน

ๆ. กณฑ์อืไนตามทีไ
ก าหนด฿นกฎกระทรวง

1. กรณีการจຌางทีไปรึกษา พืไอด านินงานประจ าหรืองาน 
ทีไมีมาตรฐานชิงคุณภาพ ตามหลักวิชาชีพอยูลຌว หรืองานเม
ซับซຌอน฿หຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ ทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพ ซึไงสนอ
ราคาตไ าสุด 

2. กรณีการจຌางทีไปรึกษา ทีไป็นเปตามมาตรฐานของหนวยงานของ
รัฐหรืองานทีไซับซຌอน ฿หຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌาน
คุณภาพละเดຌคะนนรวมดຌานคุณภาพละดຌานราคา มากทีไสุด 

 
3. กรณีการจຌางทีไปรึกษา ทีไมีความซับซຌอนมาก ฿หຌคัดลือกผูຌยืไน
ขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพ ซึไงเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด 

 

กณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ฿นงานจຌางทีไปรึกษา 
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การคืนหนังสือคๅ าประกัน 

หลักประกันการรับงินคาจຌางลวงหนຌา 
 

ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรจຌำงท่ีปรึกษำ ดยวิธีคัดลือก (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 - ฿หຌคณะกรรมการจຌางทีไปรึกษาฯ จัดท าหนังสือชิญชวนทีไปรึกษาตามบบทีไคณะกรรมการนยบายฯ
ก าหนด 
 - ชิญชวนทีไปรึกษาราย฿ดรายหนึไงทีไมีคุณสมบัติหมาะสมทีไจะท างานนัๅน  
 - พิจารณาขຌอสนอของทีไปรึกษา ละจรจาตอรอง พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอทีไหมาะสมถูกตຌอง ป็นประยชน์ตอ
ทางหนวยงานของรัฐมากทีไสุด ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค ์
 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปมา฿ชຌดยอนุลม)    
 

ขัๅนตอนการปฏิบัติ฿นการจຌางทีไปรึกษา ดยวิธีฉพาะจาะจง  

 
1. ขัๅนตอนริไมตຌน 

        1. ฿นกรณีมีความจ าป็นตຌองจายงินคาจຌางลวงหนຌา฿หຌจายเดຌเมกินรຌอยละ 15 ของคาจຌางตามสัญญา ละทีไ
ปรึกษาจะตຌองวางหนังสือคๅ าประกันของธนาคาร หรือหนังสือคๅ าประกันอิลใกทรอนิกส์ของธนาคาร฿นประทศมาคๅ า
ประกันงินทีไเดຌรับลวงหนຌาเปนัๅน 

 

        2. ฿นกรณีจຌางส าหรับการหนวยงานของรัฐ ฿หຌจายงินคาจຌางลวงหนຌาเดຌเมกินรຌอยละ 50 คาจຌางตามสัญญา 
ละเมตຌองมีหลักประกันงินลวงหนຌาทีไรับเปกใเดຌ 
 

การจายงินลวงหนຌา 

 

             - ฿หຌจຌาหนຌาทีไท ารายงานของจຌางทีไปรึกษา 

  - ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง  

  - ฿หຌจຌาหนຌาทีไจຌงคณะกรรมการจຌางทีไปรึกษาฯ พืไอด านินการตอเป  

 

2. ขัๅนตอนการชิญชวน ละการ
พิจารณาตัดสินขัๅนตอนริไมตຌน 

฿หຌคืนหนังสือคๅ าประกัน฿หຌกทีไปรึกษา มืไอเดຌหักงินทีไเดຌจาย
ลวงหนຌาจากงินคาจຌางทีไจายตามผลงาน฿นตละงวดจน
ครบถຌวนลຌว ทัๅงนีๅ฿หຌก าหนดป็นงืไอนเขเวຌ฿นสัญญาดຌวย 
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งำนจຌำงออกบบหรือควบคุมงำนงำนก่อสรຌำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ารางขอบขตของงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานงานกอสรຌาง 
 • ตงตัๅงคณะกรรมการหรือมอบหมาย฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไง  

จัดท ารางขอบขตของจຌางละหลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ 

จัดท ารายงานขอจຌาง 
 • ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอจຌางสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  

ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ ตามรายการทีไระบียบฯ ก าหนด 

มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌางฯ ทีไสนอลຌว 
฿หຌจຌาหนຌาทีได านินการจຌางตามวิธีจຌางนัๅนตอเปเดຌ 

    มี 5 คณะ เดຌก่ 

คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงาน 

กอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 

คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง        
ดยวิธีคัดลือก 

คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง        
ดยวิธีฉพาะจาะจง 

คณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบงานกอสรຌาง 
ดยวิธีประกวดบบ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด฿ุนงานจຌางออกบบหรือ 

ควบคุมงานกอสรຌาง 

ขัๅนตอนการด านินการจຌางฯ ทุกวิธี 

   คณะกรรมการด านินงานจຌางฯ   
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ขัๅนตอนกำรจຌำงออกบบหรือควบคุมงำน ดยวิธีประกำศชิญชวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป ฿ชຌกับงานทีไมีลักษณะเมซับซຌอน 

ขัๅนตอนทีไ 1 : ขัๅนตอนริไมตຌน 

 - ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท าอกสารจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง ดยวิธีประกาศชิญ
ชวนทัไวเป พรຌอมประกาศผยพรตามบบทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด 

 - ท ารายงานขอจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง ดยจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานสนอ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
 - ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง ดยวิธี
ประกาศชิญชวนทัไวเป 

ขัๅนตอนทีไ 2 : ขัๅนตอนการประกาศผยพร 
 - มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌางฯ  ลຌว฿หຌหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไผยพรประกาศละอกสารจຌางฯ ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
ละหนวยงานของรัฐ ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐ 
ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา 5 วันท าการ 
 - การ฿หຌอกสารจຌางฯ รวมทัๅงอกสารทีไกีไยวขຌอง จะ฿หຌเปพรຌอมกันกับการผยพร
ประกาศละอกสารจຌางฯ พืไอ฿หຌผูຌ฿หຌบริการทีไประสงค์จะขຌายืไนขຌอสนอสามารถขอรับอกสาร   
จຌางฯ ตัๅงตวันริไมตຌนประกาศจนถึงวันสุดทຌายของการผยพรประกาศละอกสารจຌางฯ 
 - ฿หຌก าหนดวัน วลา฿นการยืไนขຌอสนอป็นวันท าการพียงวันดียว นับถัดจากวัน
สุดทຌายของการผยพรประกาศละอกสารจຌางฯ 
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ขัๅนตอนกำรจຌำงออกบบหรือควบคุมงำน ดยวิธีประกำศชิญชวน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัๅนตอนทีไ 3 : ขัๅนตอนการพิจารณาละติดสิน 
 - ปຂดซองขຌอสนอ ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ ของผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย ลຌว฿หຌ
กรรมการทุกคนลงลายมือชืไอก ากับเวຌทุกผน 

 - ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน ละอกสารหลักฐานตางโ ของผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอ ลຌว
คัดลือกผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน ละยืไนอกสารครบถຌวนถูกตຌอง มีคุณสมบัติละ
ขຌอสนอดຌานคุณภาพทีไครบถຌวน ถูกตຌอง ตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนดเวຌ฿นอกสารจຌางฯ 

 - ฿นกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดกใเดຌ ตจะ
฿หຌผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดปลีไยนปลงสาระส าคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ 
  - ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐเดຌก าหนดเวຌ฿หຌ
คณะกรรมการตัดรายชืไอของผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 

 - พิจารณาคัดลือกขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการรายทีไถูกตຌองซึไงมีคุณภาพละคุณสมบัติป็นประยชน์ตอ
หนวยงานของรัฐ ลຌว฿หຌสนอจຌางจากรายทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด ละจัดล าดับคะนน 

 - ฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌบริการรายทีไคัดลือกเวຌ ซึไงเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด เมยอมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลง
฿นวลาทีไก าหนด฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด฿นล าดับถัดเป 

 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
 

กรณีมีผูຌยืไนขຌอสนอพียงรายดียว หรือ มีผูຌยืไน
ขຌอสนอหลายรายตผานการคัดลือกพียงรายดียว 
 - ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐยกลิก  
 - ตถຌาคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวา
มีหตุผลสมควรทีไจะด านินการตอเปดยเมตຌอง
ยกลิกประกาศชิญชวนทัไวเป ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณาชิญชวนลຌวสนอความหในตอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐตอเป 

กรณีทีไเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ หรือ ขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับ
การคัดลือก 

 - ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผาน
หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิก 

 - หากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวาการ
จຌางดยวิธีคัดลือก฿หมอาจเมเดຌผลดี จะสัไง฿หຌ
ด านินการจຌางดยวิธีคัดลือกมาตรา 81 (1) หรือวิธี
ฉพาะจาะจง ตามมาตรา 82 (1) ลຌวตกรณีกใเดຌ 
วຌนตหนวยงานของรัฐจะด านินการดยวิธีคัดลือก
หรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน฿หຌริไมกระบวนการ
จຌาง฿หมดยการจัดท ารายงานขอจຌางตามระบียบฯ 
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ขัๅนตอนกำรจຌำงออกบบหรือควบคุมงำน ดยวิธีคัดลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วิธีคัดลือก ฿ชຌกับงานทีไมีลักษณะซับซຌอนหรือซับซຌอนมาก หรือ฿ชຌกับวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌวเมเดຌผล หรือ
กรณีป็นงานออกบบหรือ฿ชຌความคิด ซึไงหนวยงานของรัฐเมมีขຌอมูลพียงพอทีไจะก าหนดบืๅองตຌนเดຌ ดย฿หຌชิญชวน
ผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไก าหนดเมนຌอยกวา 3 ราย ฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ 

ขัๅนตอนทีไ 1 : ขัๅนตอนริไมตຌน 

 - ท ารายงานขอจຌางฯ ดยจຌาหนຌาทีไท ารายงาน
สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
 - ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานจຌาง  

 - ฿หຌจຌาหนຌาทีไจຌง฿หຌคณะกรรมการด านินงาน
จຌางออกบบ฿หຌควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือกพืไอ
ด านินการตอเป 

 

ขัๅนตอนทีไ 2 : ขัๅนตอนการชิญชวน 

 - จัดท าหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌบริการตามบบทีไ
คณะกรรมการนยบายก าหนด 

 - ฿หຌชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตามทีไก าหนด 
฿หຌขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ เมนຌอยกวา 3 ราย วຌน
ตมีผูຌ฿หຌบริการดังกลาวนຌอยกวา 3 ราย ดย฿หຌค านึงถึงการเมมี
ผลประยชน์รวมกันของผูຌขຌายืไนขຌอสนอดຌวย 

 - มืไอถึงก าหนดวัน วลา ฿นการยืไนขຌอสนอ฿หຌรับซอง
ขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการ พรຌอมจัดท าบัญชีรายชืไอผูຌ฿หຌบริการ     
ผูຌมายืไนขຌอสนอ หากพຌนก าหนดวลาดังกลาวหຌามรับอกสาร 
หลักฐานดังกลาวพิไมติม 
 

ขัๅนตอนทีไ 3 : ขัๅนตอนการพิจารณาละติดสิน 
     - ปຂดซองขຌอสนอละตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ ของ         
ผูຌ฿หຌบริการ ผูຌยืไนขຌอสนอลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอทีไเมมี
ผลประยชน์รวมกัน ละยืไนอกสารครบถຌวนถูกตຌอง มีคุณสมบัติละ
ขຌอสนอดຌานคุณภาพทีไครบถຌวนถูกตຌองตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐ
ก าหนดเวຌ฿นอกสารจຌางฯ 

     -  ฿นกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจาก     

ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดกใเดຌ ตจะ฿หຌผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอ
ราย฿ดปลีไยนปลงสาระส าคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ 
     - ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเข
ทีไหนวยงานของรัฐเดຌก าหนดเวຌ฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอของ           
ผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 

     - พิจารณาคัดลือกขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการรายทีไถูกตຌองซึไงมี
คุณภาพละคุณสมบัติป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐ ลຌว฿หຌสนอ
จຌางจากรายทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด ละจัดล าดับคะนน 

     - กรณีรายทีไคัดลือกเวຌเมขຌาท าสัญญาหรือขຌอตกลง฿นวลาทีไ
ก าหนด฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌ฿หຌบริการผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌคะนน
มากทีไสุด฿นล าดับถัดเป  
     - จัดท ารายงานผลการพิจารณา (น าวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปมา฿ชຌ
ดยอนุลม) 

กรณีมีผูຌยืไนขຌอสนอพียงรายดียว หรือ มีผูຌยืไนขຌอสนอหลาย
รายตผานการคัดลือกพียงรายดียว 
 - ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐยกลิก  

 - ตถຌาคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผล
สมควรทีไจะด านินการตอเปดยเมตຌองยกลิกประกาศชิญชวน
ทัไวเป ฿หຌคณะกรรมการจรจากับผูຌ฿หຌบริการรายนัๅนลຌวสนอ
ความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตอเป 

กรณีทีไเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ หรือ ขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 

 - ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิก 

 - หากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวาการจຌางดยวิธี
คัดลือก฿หมอาจเมเดຌผลดี จะสัไง฿หຌด านินการจຌางดยวิธี
ฉพาะจาะจงตามมาตรา 82 (1) กใเดຌ วຌนตหนวยงานของรัฐ
จะด านินการดยวิธีวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน฿หຌริไม       

กระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดท ารายงานขอจຌางตาม   

ระบียบฯ 
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ขัๅนตอนกำรจຌำงออกบบหรือควบคุมงำน ดยวิธีฉพำะจำะจง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีฉพาะจาะจง ฿หຌหนวยงานของรัฐลือกผูຌ฿หຌบริการราย฿ดรายหนึไงซึไงคยทราบหรือคยหในความสามารถลຌว
ตามทีไคณะกรรมการด านินการจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางเดຌพิจารณาสนอนะ  

ขัๅนตอนทีไ 1 : ขัๅนตอนริไมตຌน 

 - ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอจຌางฯ  

 - ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานจຌาง  

 - ฿หຌจຌาหนຌาทีไจຌงคณะกรรมการจຌางพืไอ
ด านินการตอเป  

ขัๅนตอนทีไ 2 : ขัๅนตอนการชิญชวนละการพิจารณาตัดสิน 
 - ฿หຌคณะกรรมการจຌางจัดท าหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌ
บริการตามบบทีไคณะกรรมการนยบายฯ ก าหนด 

 - ชวนผูຌ฿หຌบริการราย฿ดรายหนึไงทีไมีคุณสมบัติ
หมาะสมทีไจะท างานนัๅน  
 - พิจารณาขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการ พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอสนอทีไหมาะสมถูกตຌอง ป็นประยชน์ตอหนวยงานของ
รัฐมากทีไสุด ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค ์

 - จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
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ขัๅนตอนกำรจຌำงออกบบหรือควบคุมงำน ดยวิธีประกวดบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีประกวดบบ ป็นกรณีทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีไคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไก าหนดพืไอ
ออกบบงานกอสรຌางทีไมีลักษณะพิศษ ป็นทีไชิดชูคุณคาทางดຌานศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอืไน
ทีไก าหนดตามกฎกระทรวง  

ขัๅนตอนทีไ 1 : การประกวดนวความคิด฿นการออกบบ 

- ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท าอกสารงานจຌางฯ พรຌอมผยพร
ประกาศตามบบทีไคณะกรรมการนยบายก าหนด  
 - ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดท ารายงานขอจຌางฯ สนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐดยผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอขอความหในชอบลຌว
จึงด านินการตอเป 
 - ฿หຌจຌาหนຌาทีได านินการผยพรประกาศประกวดบบ฿น
ระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละหนวยงานของรัฐ 
ละปຂดประกาศป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา 7 วันท าการ 
 - การ฿หຌอกสารการจຌางละอกสารทีไกีไยวขຌองจะ฿หຌเป
พรຌอมกับการผยพรประกาศละอกสารงานจຌางฯ ตัๅงตวันริไมตຌน
ประกาศจนถึงวันสุดทຌายของการผยพร  
 - มืไอถึงก าหนดวัน วลาการปຂดซอง ฿หຌคณะกรรมการ
ตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ ของผูຌ฿หຌบริการทุกรายลຌวคัดลือก
ทีไถูกตຌองครบถຌวน ละ฿หຌคัดลือกผูຌทีไสนอนวความคิดทีไเดຌคะนน
ดຌานคุณภาพมากทีไสุด ละจัดล าดับเวຌ 
 - ฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบ การมีผลประยชน์ของ         
ผูຌ฿หຌบริการทีไเดຌรับการคัดลือกลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไเมมี
ผลประยชน์รวมกันเปสูขัๅนตอนทีไ 2 

 - สนอรายงานผลการพิจารณา ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของ
รัฐพิจารณา 

ขัๅนตอนทีไ 2 : ขัๅนตอนการประกวดบบ 
 - ผูຌชนะการประกวดบบนวความคิดจะตຌองพัฒนา
นวความคิดจากขัๅนตอนทีไ 1 ลຌว฿หຌป็นบบพืไอการ
ประกวดละจะสง฿หຌหนวยงานของรัฐภาย฿นวลาทีไก าหนด 

 - มืไอถึงก าหนดวลาการปຂดซองขຌอสนอขัๅนตอนทีไ 
2 ฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบอกสารหลักฐานตางโ ของ   
ทุกรายละการมีผลประยชน์รวมกันลຌว฿หຌคัดลือกผูຌชนะ
การประกวดบบทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด ละจัดล าดับ 

 - ฿หຌคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาละ
ความหในพรຌอมดຌวยอกสารทีไเดຌรับเวຌทัๅงหมดสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐพืไอสัไงการ ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
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บทที่ 4  

มำตรกำรพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ              
ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม 

 

1.  หลักกำร 
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ฿นราช

กิจจานุบกษา มืไอวันทีไ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนก าหนด 180 วันนับตวันประกาศ 
พระราชบัญญัตินีๅมีวัตถุประสงค์฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐกอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด ตามหลักการ "คุຌมคา ปรง฿ส มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตรวจสอบเดຌ" ดยจะ฿ชຌ
ทนบทบัญญัติทีไกีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุ ฿นกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ 
ประกาศ ขຌอบัญญัติ ละขຌอก าหนด฿ดโ ของหนวยงานของรัฐทีไมีอยูดิม ซึไงรวมถึงระบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ละทีไกຌเขพิไมติม  ละระบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติ
ฉบับนีๅ คือ พืไอ฿หຌการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานทีไป็น
มาตรฐานดียวกัน ดยการก าหนดกณฑ์มาตรฐานกลางพืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐทุกหงน าเป฿ชຌป็น
หลักปฏิบัติ ดยมุงนຌนกำรปຂดผยขຌอมูลต่อสำธำรณชน฿หຌมากทีไสุด พืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละปຂด
อกาส฿หຌมกีำรข่งขันอย่ำงป็นธรรม มีการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางทีไค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌ
งานป็นส าคัญซึไงจะกอ฿หຌกิด ควำมคุຌมค่ำ฿นกำร฿ชຌจ่ำยงิน   มีการวางผนการด านินงานละมีการ
ประมินผลการปฏิบัติงานซึไงจะท า฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล รวมทัๅงพืไอ฿หຌ
ป็นเปตำมหลักธรรมำภิบำล  มีการสงสริม฿หຌภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบการจัดซืๅอ  
จัดจຌางภาครัฐซึไงป็นมาตรการหนึไงพืไอป้องกันปัญหาการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นการจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอืไนโ ชน การจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ซึไงจะท า
฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการด านินการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ อันจะป็นการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับ
สาธารณชนละกอ฿หຌกิดผลดีกับการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ฿หຌป็นทีไยอมรับดยทัไวเป 

 

2.  กำรป้องกันกำรทุจริต 

 กระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ประกาศ ละระบียบทีไกีไยวขຌอง ฿หຌความส าคัญกับ
การป้องกันการทุจริตละประพฤติมิชอบ ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ         
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ซึไงสอดคลຌองกับนยบายดຌานการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ฉบับลงวันทีไ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม เดຌก าหนดนยบายดຌานการป้องกันละปราบปรามการทุจริต 
คุณธรรมละความปรง฿ส฿นการด านินงาน ของหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม พรຌอม฿หຌผูຌบริหาร ขຌาราชการ ละจຌาหนຌาทีไ฿นสังกัด ยึดถือละป็นนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงาน ละประกาศส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ฉบับลงวันทีไ 3 

มีนาคม 2560 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมเดຌประกาศมาตรการ ป้องกันละ
ปราบปรามการทุจริต ละการกຌเขการกระท าผิดวินัยของขຌาราชการของจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดยก าหนด฿หຌมาตรการจัดหาพัสดุป็น 1 

฿น 4 มาตรการส าคัญทีไตຌองปฏิบัติดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ละปรง฿ส 
 

3.  ปัญหำละขຌอจ ำกัด 
 3.1  ดຌานบุคลากร  

  3.1.1  คณะกรรมการจัดซืๅอจัดจຌาง คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฉพาะ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมมีความรูຌละความช านาญพียงพอ กอ฿หຌกิดการจัดซืๅอจัดจຌางทีไลาชຌา
ละเมมีประสิทธิภาพ 

  3.1.2  จຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานดຌานพัสดุ ขาดรงจูง฿จ ดยพระราชบัญญัติการจัดซืๅอ
จัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มีบทลงทษจຌาหนຌาทีไหรือผูຌมีอ านาจปฏิบัติหรือละวຌน
การปฏิบัติหนຌาทีไดยทุจริตตຌองระวางทษจ าคุก ท า฿หຌจຌาหนຌาทีไเมตຌองการป็นจຌาหนຌาทีไกีไยวกับการ
จัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน 

  3.1.3  จຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานดຌานพัสดุ มีจ านวนนຌอย ท า฿หຌผลงานขาดประสิทธิภาพ 
กิดความผิดพลาดดยเมจตนา  
 3.2  ดຌานการบริหารจัดการ 

  3.2.1  การรงรัดการบิกจายงบประมาณ ท า฿หຌระยะวลา฿นการจัดซืๅอจัดจຌางมี
จ ากัด กิดความสีไยงทีไจะด านินการผิดขัๅนตอนของระบียบละกฎหมาย 

3.2.2  การขาดความเมขຌา฿จกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ดยฉพาะการด านินการ
ตามระบียบ฿นดຌานอกสารพรຌอมกับ฿นระบบ e-GP ตามทีไกรมบัญชีกลางก าหนด  
  3.2.3  การขาดการก ากับดูล฿นระดับบริหาร กอ฿หຌกิดปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางทีไ
ลาชຌา ละเมมีประสิทธิภาพ 

  3.2.4  การบริหารสัญญาเมป็นเปตามระยะวลาทีไก าหนด ท า฿หຌงานลาชຌาตຌองมีการ
รຌงรัด สงผล฿หຌผลงานเมมีคุณภาพ 
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 3.3  ดຌานการมีสวนรวมละตรวจสอบ  

 3.3.1  การจัดซืๅอจัดจຌาง ขาดการมีสวนรวม การ฿หຌขຌอมูลจากภาคอกชน 
 3.3.2 การขาดการลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร ละรียนรูຌภาย฿นหนวยงานละ

ระหวางหนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

 3.3.3 ส านักงานการตรวจงินผนดิน ละกลุมตรวจสอบภาย฿น ตรวจสอบพบ
ขຌอผิดพลาดจากกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง ท า฿หຌตຌองสียวลา฿นการรวบรวมอกสารละชีๅจง
ขຌอทใจจริง 

3.4  ดຌานการทุจริต 

 การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐทีไผานมา ยังมีขຌอจ ากัดท า฿หຌมีการรียก
รับผลประยชน์ของจຌาหนຌาทีไ  อืๅอประยชน์฿หຌกับพวกพຌอง ท า฿หຌกิดการรัไวเหลของงบประมาณรัฐ  

ละป็นหตุ฿หຌรัฐสียหายป็นมูลคามหาศาล ดยบงป็น 
   3.4.1   กอนการด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง  เดຌก การลือกผูຌประกอบการ
ฉพาะราย การลใอคสปคพืไออืๅอประยชน์กผูຌประกอบการ การก าหนดราคากลางสูงกินจริงการฮัๅว
ประมูล การท าสัญญา฿นลักษณะทีไรัฐสียปรียบ ละการซอนปมท า฿หຌรัฐสียประยชน์  ชน การ
รับประกัน คาซอมบ ารุง คาอะเหล ป็นตຌน  

3.4.2  หลังการด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง เดຌก การกຌเขปลีไยนปลงบบ 

ลดปริมาณละคุณภาพนืๅองาน  การสงงานลาชຌา  การรียกรับผลประยชน์ของจຌาหนຌาทีไ ชน คาคุมงาน 
คาตรวจรับงานจนถึงขัๅนตอนการสัไงจายงินตามครงการ ป็นตຌน  

 

4.  มำตรกำรพิ่มประสิทธิภำพ 

ป็นมาตรการชิงบริหารทีไสงสริม สนับสนุน ละพิไมประสิทธิภาพ การจัดซืๅอจัดจຌางละ
การบริหารพัสดุภาครัฐของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  ซึไงสอดคลຌองกับ
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระบียบ ละ
กฎหมายทีไกีไยวขຌอง  พืไอสนับสนุนนยบายดຌานการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ตามนยบาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พรຌอมทัๅงสามารถกຌเขปัญหาละขຌอจ ากัดทีไผานมา 
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพิไมประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐซึไงมุงนຌนพิไม
ประสิทธิภาพ 3 ดຌาน เดຌก การพัฒนาบุคลากร การพิไมประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌาง ละการ
ป้องกันการทุจริต 
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ตำรำงท่ี 4-1 ตำรำงกำรมำตรกำรพิ่มประสิทธิภำพ 
  

ที ่
  

  

มำตรกำรพิ่มประสิทธิภำพ   

  

หน่วยงำน 

  

 

ระยะวลำ 

ลຌวสรใจ  

1  มำตรกำรดຌำนบุคลำกร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 1.1 จัดฝຄกอบรมพืไอสงสริมละพัฒนาจຌาหนຌาทีไ฿หຌ 
มีความชีไยวชาญกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ จຌาหนຌาทีไซึไงผานการฝຄกอบรมละเดຌรับการ 

ตงตัๅง฿หຌปฏิบัติงาน มีสิทธิเดຌรับงินพิไมหรืองินอืไน฿น
ท านองดียวกัน(มาตรา 49) 

1.2 จัดฝຄกอบรมสรຌางความรูຌความขຌา฿จการจัดซืๅอจัดจຌาง 

ส าหรับผูຌบริหารพืไอพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1.3 จัดท าบัญชีจຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไตຌองด านินการ 

จัดซืๅอจัดจຌาง ทัๅงปงบประมาณ พืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไทุกคนรวม 

รับผิดชอบละรียนรูຌกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางรวมทัๅง
ป้องกันการทุจริต ดยยกป็น (1) กลุมสายวิชาชีพฉพาะ 

ละ (2) กลุมระดับขຌาราชการ 

1.4  สงสริมความกຌาวหนຌา฿นต าหนง฿หຌกจຌาหนຌาทีไ 
ดຌานพัสดุ  ดยก าหนดสຌนทางสายอาชีพทีไชัดจน พรຌอมทัๅง 

ก าหนดจ านวนต าหนง฿หຌมีจຌาหนຌาทีไดຌานพัสดุ฿หຌพียงพอ 
1.5  สนับสนุนรางวัล หรือประกาศกียรติคุณพืไอสรຌาง
ความภาคภูมิ฿จ ละป็นรงจูง฿จ฿หຌกจຌาหนຌาทีไ 
1.6  จัดตัๅงกลุมครือขาย จຌาหนຌาทีไพัสดุ ทส. ละ 

จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง พืไอลกปลีไยนประสบการณ์ละ 

รียนรูຌรวมกันภาย฿นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมดยชิญจຌาหนຌาทีไกลุมตรวจสอบภาย฿นของทุก
หนวยงานขຌารวม฿นกลุม 

มำตรกำรดຌำนกำรบริหำรจัดกำร 

  2.1  จัดท าผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ าปละ 

ผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 

ละของหนวยงานของรัฐ (มาตรา 11)  

ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

     

    

 

    ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

    ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

 

 

 

    ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

 

ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

    ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

 

 

 

 

    ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

 

3 ดือน 

 

 

 

    

  1 ดือน 

 

  12 ดือน 

 

 

 

 

   6 ดือน 

 

 

1 ดือน 

 

3 ดือน 

 

 

 

 

 

  6 ดือน 
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ที ่
  

  

มำตรกำรพิ่มประสิทธิภำพ   
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 3 

 2.2  ก าหนด฿หຌจัดท าตัวชีๅวัดความส ารใจของการจัดซืๅอ 

จัดจຌาง (งบลงทุน)  ฿นดຌานความปรง฿สละตรวจสอบเดຌ 
มำตรกำรดຌำนป้องกันกำรทุจริต 

  3.1 ปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ หรือคูสัญญาของ 

หนวยงานทีไมีประวัติดี สนอนะนวทางการจัดซืๅอจัดจຌาง 

฿หຌมีความปรง฿ส ป็นธรรม 

 3.2 ก าหนดระยะวลาทีไหมะสม ของกระบวนการจัดซืๅอ
จัดจຌาง พืไอปຂดอกาส฿นการขงขันทีไป็นธรรมตอ 

ผูຌประกอบการทุกรายอยางสมอภาค ผูຌประกอบการ
สามารถมีระยะวลาทีไพียงพอ ฿นการตรียมพืไอสนอ     
     1) ขຌอคิดหในประชาพิจารณ์ราง TOR  

     2) อกสารหลักประกัน  
     3) สินคຌาตัวอยาง  
     4) อืไนโ ทีไจ าป็นตอการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
  3.3  ก าหนด฿หຌทุกหนวยงานทีไมีวงงินจัดซืๅอจัดจຌางสูง 
฿หຌมีการท าขຌอตกลงคุณธรรม(มาตรา 17-18) 

  3.4 ฿หຌ คตป.ทส. ขຌารวมสังกตการณ์฿นกระบวนการ
จัดซืๅอจัดจຌางทีไมีวงงินกิน 5 ลຌานบาท   
  3.5  สนับสนุน฿หຌกลุมตรวจสอบภาย฿นรวมตรวจสอบชิง
ป้องกัน เดຌก  
       1) การจัดการองค์ความรูຌ (KM) ประดในทีไส านักงาน 

การตรวจงินผนดินหรือหนวยงานตรวจสอบอืไนมีประดใน
ทักทຌวงอยูสมอ  
       2) การสุมตรวจพืไอป้องกันการทุจริต ละการ
รูຌทาเมถึงการณ์ของจຌาหนຌาทีไ พรຌอม฿หຌขຌอสนอนะ   
  3.6 ประมวลสรุปกรณีการจัดซืๅอจัดจຌางทีไป็นกรณี
ตัวอยางทีไพบขຌอบกพรอง จากการตรวจสอบของ กตน.

ส านักงานการตรวจงินผนดิน สบก. ละหนวยงาน

    ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

     

    ทุกหนวยงาน 

ละสบก.ทส. 

 

   ทุกหนวยงาน 

   ละสบก.ทส. 

      

 

 

 

 

 

   ทุกหนวยงาน 

   ละสบก.ทส. 

   ทุกหนวยงาน 

   ละคตป.ทส. 

     กตน.ทส. 

กตน.หนวยงาน 

    ละสบก.ทส. 

 

 

 

 

      สบก.ทส.   

     กตน.ทส.    

ละศปท.ทส. 

  1 ดือน 

 

  

  3 ดือน 

 

 

1 ดือน 

 

    

 

 

 

 

 

   1 ดือน 

 

1 ดือน 

 

3 ดือน 

 

 

 

 

 

 

  6 ดือน 
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ตรวจสอบอืไน ฿หຌขຌอสังกตหรือตรวจพบการทุจริต฿นการ 

จัดซืๅอจัดจຌาง ดยรวบรวมป็นรายปพืไอ฿หຌทุกหนวยงาน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿ชຌป็นขຌอมูล
฿นการด านินการ ฿หຌรอบคอบละระมัดระวัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  กำรขับคลื่อนละติดตำมผล 

 การขับคลืไอนการด านินการตามมาตรการพิไมประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ของหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดยการประกาศคูมือ
ปฏิบัติงาน฿หຌทุกหนวยงานทราบละถือปฏิบัติภาย฿นระยะวลาทีไก าหนด ดย฿หຌส านักบริหารกลาง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ติดตามละขับคลืไอนตามมาตรการพิไมประสิทธิภาพ  
พืไอประมวลสรุปผลการด านินงานพรຌอมปัญหาอุปสรรค สนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอมทราบป็นระยะละป็นประจ าทุกป ทัๅงนีๅมาตรการพิไมประสิทธิภาพดังกลาว อาจมีการ
ปรับปรุงละทบทวนป็นระยะ฿หຌสอดคลຌองกับปัญหาอุปสรรคละสถานการณ์฿หຌป็นปัจจุบัน 
 

 

 

 

************ 
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บรรณำนุกรม 

 

สืบคຌน มืไอวันทีไ 21 กันยายน 2560, จาก 
http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp 

พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.  

(2560) กรุงทพฯ : กรมบัญชีกลาง 
กฎกระทรวงออกตามความ฿นพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(2560) กรุงทพฯ : กรมบัญชีกลาง 
ระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2560) 

กรุงทพฯ : กรมบัญชีกลาง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ก  
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พระราชบัญญัติ 

การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๎๑๒์ 

 

 

สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรทพยวรางกูร 
฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

ป็นปีทีไ  ๎  ฿นรัชกาลปัจจุบัน 
สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรทพยวรางกูร  มีพระราชองการปรดกลຌาฯ   

฿หຌประกาศวา 
ดยทีไป็นการสมควรมีกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ  ฿หຌตราพระราชบัญญัติขึๅนเวຌดยคํานะนําละยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติหงชาติ  ดังตอเปนีๅ 
มาตรา ํ พระราชบัญญัตินีๅรียกวา  “พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์” 
มาตรา ๎ พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนกําหนดหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันประกาศ

฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
มาตรา ๏ ฿หຌยกลิกบทบัญญัติกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุ 

฿นกฎหมาย  ระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  ละขຌอกําหนด฿ด โ  ของหนวยงานของรัฐทีไอยู
ภาย฿ตຌบังคับหงพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ๐ ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
“การจัดซืๅอจัดจຌาง”  หมายความวา  การดํานินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงพัสดุดยการซืๅอ  จຌาง  ชา  

ลกปลีไยน  หรือดยนิติกรรมอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความวา  สินคຌา  งานบริการ  งานกอสรຌาง  งานจຌางทีไปรึกษาละงานจຌางออกบบ

หรือควบคุมงานกอสรຌาง  รวมทัๅงการดํานินการอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
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“สินคຌา”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทีไดิน  สิไงปลูกสรຌาง  ละทรัพย์สินอืไน฿ด  รวมทัๅง 
งานบริการทีไรวมอยู฿นสินคຌานัๅนดຌวย  ตมูลคาของงานบริการตຌองเมสูงกวามูลคาของสินคຌานัๅน 

“งานบริการ”  หมายความวา  งานจຌางบริการ  งานจຌางหมาบริการ  งานจຌางทําของละการรับขน
ตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ตเมหมายความรวมถึงการจຌาง
ลูกจຌางของหนวยงานของรัฐ  การรับขน฿นการดินทางเปราชการหรือเปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ  
งานจຌางทีไปรึกษา  งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ละการจຌางรงงานตามประมวลกฎหมายพง
ละพาณิชย์   

“งานกอสรຌาง”  หมายความวา  งานกอสรຌางอาคาร  งานกอสรຌางสาธารณูปภค  หรือสิไงปลูกสรຌางอืไน฿ด  
ละการซอมซม  ตอติม  ปรับปรุง  รืๅอถอน  หรือการกระทําอืไนทีไมีลักษณะทํานองดียวกันตออาคาร  
สาธารณูปภค  หรือสิไงปลูกสรຌางดังกลาว  รวมทัๅงงานบริการทีไรวมอยู฿นงานกอสรຌางนัๅนดຌวย  ตมูลคา
ของงานบริการตຌองเมสูงกวามูลคาของงานกอสรຌางนัๅน 

“อาคาร”  หมายความวา  สิไงปลูกสรຌางถาวรทีไบุคคลอาจขຌาอยูหรือ฿ชຌสอยเดຌ  ชน  อาคารทีไทําการ  
รงพยาบาล  รงรียน  สนามกีฬา  หรือสิไงปลูกสรຌางอยางอืไนทีไมีลักษณะทํานองดียวกัน  รวมทัๅงสิไงกอสรຌางอืไน โ  
ซึไงสรຌางขึๅนพืไอประยชน์฿ชຌสอยสําหรับอาคารนัๅน โ  ชน  สาธง  รัๅว  ทอระบายนๅํา  หอถังนๅํา  ถนน  ประปา  
เฟฟ้า  หรือสิไงอืไน โ  ซึไงป็นสวนประกอบของตัวอาคาร  ชน  ครืไองปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือครืไองรือน 

“สาธารณูปภค”  หมายความวา  งานอันกีไยวกับการประปา  การเฟฟ้า  การสืไอสาร  การทรคมนาคม  
การระบายนๅํา  การขนสงทางทอ  ทางนๅํา  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอืไนทีไกีไยวขຌอง 
ซึไงดํานินการ฿นระดับพืๅนดิน  ฿ตຌพืๅนดิน  หรือหนือพืๅนดิน 

“งานจຌางทีไปรึกษา”  หมายความวา  งานจຌางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลพืไอป็น 
ผูຌ฿หຌคําปรึกษาหรือนะนํากหนวยงานของรัฐ฿นดຌานวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังมือง  กฎหมาย  
ศรษฐศาสตร์  การงิน  การคลัง  สิไงวดลຌอม  วิทยาศาสตร์  ทคนลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือดຌานอืไนทีไอยู฿นภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ 

“งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง”  หมายความวา  งานจຌางบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลพืไอออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความวา  การกใบ  การบันทึก  การบิกจาย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  ละการจําหนายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความวา  ราคาพืไอ฿ชຌป็นฐานสําหรับปรียบทียบราคาทีไผูຌยืไนขຌอสนอ 
เดຌยืไนสนอเวຌซึไงสามารถจัดซืๅอจัดจຌางเดຌจริงตามลําดับ  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ราคาทีไเดຌมาจากการคํานวณตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๎) ราคาทีไเดຌมาจากฐานขຌอมูลราคาอຌางอิงของพัสดุทีไกรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๏) ราคามาตรฐานทีไสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอืไนกําหนด 
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(๐) ราคาทีไเดຌมาจากการสืบราคาจากทຌองตลาด 
(๑) ราคาทีไคยซืๅอหรือจຌางครัๅงหลังสุดภาย฿นระยะวลาสองปีงบประมาณ 
(๒) ราคาอืไน฿ดตามหลักกณฑ์  วิธีการ  หรือนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนัๅน  โ 
฿นกรณีทีไมีราคาตาม  (ํ)  ฿หຌ฿ชຌราคาตาม  (ํ)  กอน  ฿นกรณีทีไเมมีราคาตาม  (ํ)  ตมีราคาตาม  (๎)  

หรือ  (๏)  ฿หຌ฿ชຌราคาตาม  (๎)  หรือ  (๏)  กอน  ดยจะ฿ชຌราคา฿ดตาม  (๎)  หรือ  (๏)  ฿หຌคํานึงถึงประยชน์
ของหนวยงานของรัฐป็นสําคัญ  ฿นกรณีทีไเมมีราคาตาม  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  ฿หຌ฿ชຌราคาตาม  (๐)  (๑)  หรือ  (๒)  
ดยจะ฿ชຌราคา฿ดตาม  (๐)  (๑)  หรือ  (๒)  ฿หຌคํานึงถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐป็นสําคัญ 

“งินงบประมาณ”  หมายความวา  งินงบประมาณตามกฎหมายวาดຌวยงบประมาณรายจาย  
กฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายกีไยวดຌวยการอนงบประมาณ  งินซึไงหนวยงานของรัฐ
เดຌรับเวຌดยเดຌรับอนุญาตจากรัฐมนตรี฿หຌเมตຌองนําสงคลังตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายวาดຌวยงินคงคลัง  งินซึไงหนวยงานของรัฐเดຌรับเวຌดยเมตຌองนําสงคลังป็นรายเดຌผนดิน 
ตามกฎหมาย  ละงิน  ภาษีอากร  คาธรรมนียม  หรือผลประยชน์อืไน฿ดทีไตกป็นรายเดຌของราชการ 
สวนทຌองถิไนตามกฎหมายหรือทีไราชการสวนทຌองถิไนมีอํานาจรียกกใบตามกฎหมาย  ละ฿หຌหมายความ
รวมถึงงินกูຌ  งินชวยหลือ  ละงินอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทຌองถิไน  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หนวยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ  หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ฿นกํากับของรัฐสภา  
หนวยงานอิสระของรัฐ  ละหนวยงานอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 

“จຌาหนຌาทีไ”  หมายความวา  ผูຌมีหนຌาทีไกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ  หรือผูຌทีไเดຌรับ
มอบหมายจากผูຌมีอํานาจ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนยบาย”  หมายความวา  คณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความวา  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความวา  คณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ 
“คณะกรรมการ  ค.ป.ท.”  หมายความวา  คณะกรรมการความรวมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูຌรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
มาตรา ๑ ฿หຌรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ  ละ฿หຌมี

อํานาจออกกฎกระทรวงละระบียบพืไอปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
กฎกระทรวงละระบียบนัๅน  มืไอเดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว  ฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ 
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หมวด  ํ 
บททัไวเป 

 

 

มาตรา ๒ พืไอ฿หຌการปฏิบัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุดย฿ชຌงินงบประมาณ
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  กิดความคุຌมคาตอภารกิจของรัฐ  ละป้องกันปัญหาการทุจริต  ฿หຌหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ  ละกฎกระทรวง  ระบียบ  ละประกาศทีไออกตามความ฿น
พระราชบัญญัตินีๅ 

พืไอ฿หຌการดํานินงานของรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ  หนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ
หรือสวนงานของหนวยงานของรัฐทีไตัๅงอยู฿นตางประทศ  หรือหนวยงานของรัฐอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  
กิดความยืดหยุนละมีความคลองตัว  หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐนัๅน
ประสงค์จะจัด฿หຌมีระบียบ  ขຌอบังคับ  หรือขຌอบัญญัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุขึๅน฿ชຌอง
ทัๅงหมดหรือตบางสวน  กใ฿หຌกระทําเดຌ  ดยตຌองดํานินการ฿หຌสอดคลຌองกับหลักกณฑ์การจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุตามนวทางของพระราชบัญญัตนิีๅ  วຌนต฿นตางประทศทีไหนวยงานของรัฐหรือสวนงาน
ของหนวยงานของรัฐตัๅงอยูมีกฎหมาย  ธรรมนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประพณีหงทຌองถิไนของตางประทศนัๅน
ป็นการฉพาะหรือกําหนดเวຌป็นอยางอืไน 

ระบียบ  ขຌอบังคับ  หรือขຌอบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนด฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีคัดลือก
หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๑๒  ป็นอยางอืไนกใเดຌ 

ระบียบ  ขຌอบังคับ  หรือขຌอบัญญัติตามวรรคสองละวรรคสาม  ตຌองเดຌรับความหในชอบจาก
คณะกรรมการนยบาย  ละ฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินีๅมิ฿หຌ฿ชຌบังคับก 
(ํ) การจัดซืๅอจัดจຌางของรัฐวิสาหกิจทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง 
(๎) การจัดซืๅอจัดจຌางยุทธปกรณ์ละการบริการทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติดยวิธีรัฐบาล 

ตอรัฐบาลหรือดยการจัดซืๅอจัดจຌางจากตางประทศทีไกฎหมายของประทศนัๅนกําหนดเวຌป็นอยางอืไน 
(๏) การจัดซืๅอจัดจຌางพืไอการวิจัยละพัฒนา  พืไอการ฿หຌบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจຌางทีไปรึกษา  ทัๅงนีๅ  ทีไเมสามารถดํานินการตามพระราชบัญญัตินีๅเดຌ 
(๐) การจัดซืๅอจัดจຌางดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือจากรัฐบาลตางประทศ  องค์การระหวางประทศ  

สถาบันการงินระหวางประทศ  องค์การตางประทศทัๅง฿นระดับรัฐบาลละทีไมิ฿ชระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรืออกชนตางประทศ  ทีไสัญญาหรือขຌอกําหนด฿นการ฿หຌงินกูຌหรืองินชวยหลือกําหนดเวຌป็นอยางอืไน 

(๑) การจัดซืๅอจัดจຌางดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือจากรัฐบาลตางประทศ  องค์การระหวางประทศ  
สถาบันการงินระหวางประทศ  องค์การตางประทศทัๅง฿นระดับรัฐบาลละทีไมิ฿ชระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรืออกชนตางประทศ  ทีไสัญญาหรือขຌอกําหนด฿นการ฿หຌงินกูຌหรืองินชวยหลือกําหนดเวຌป็นอยางอืไน  
ดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือนัๅนรวมกับงินงบประมาณ  ซึไงจํานวนงินกูຌหรืองินชวยหลือทีไ฿ชຌนัๅนป็นเป
ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 
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(๒) การจัดซืๅอจัดจຌางของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐดย฿ชຌ 
งินบริจาครวมทัๅงดอกผลของงินบริจาค  ดยเม฿ชຌงินบริจาคนัๅนรวมกับงินงบประมาณ 

การจัดซืๅอจัดจຌางตาม  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  ทีไเดຌรับยกวຌนมิ฿หຌนําพระราชบัญญัตินีๅมา฿ชຌบังคับ 
ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา  ดยประกาศ
ดังกลาวจะกําหนด฿หຌหนวยงานของรัฐสนอรืไองการจัดซืๅอจัดจຌาง฿ดตาม  (ํ)  (๎)  หรือ  (๏)  ตอ
คณะกรรมการนยบายพืไออนุมัติ฿หຌเดຌรับยกวຌนป็นรายกรณีเปกใเดຌ 

การยกวຌนมิ฿หຌนําบทบัญญัติหงพระราชบัญญัตินีๅมา฿ชຌบังคับกการจัดซืๅอจัดจຌาง฿ดทัๅงหมด 
หรือตบางสวนนอกหนือจากการยกวຌนตามวรรคหนึไง  ฿หຌตราป็นพระราชกฤษฎีกาตามขຌอสนอของ
คณะกรรมการนยบาย 

กรณีตามวรรคหนึไงละวรรคสาม  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีกฎหรือระบียบกีไยวกับการจัดซืๅอ
จัดจຌางละการบริหารพัสดุตามหลักกณฑ์ละนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ  ดยอยางนຌอยตຌองมีหลักการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหนึไง 

การจัดซืๅอจัดจຌางตาม  (๒)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐ
ตຌองดํานินการตามวรรคสีไลຌว  ฿หຌสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐนัๅนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการนยบายตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตຌองกอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุดกหนวยงานของรัฐ  ละตຌองสอดคลຌองกับหลักการ  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) คุຌมคา  ดยพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌางตຌองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะทีไตอบสนองวัตถุประสงค์ 
฿นการ฿ชຌงานของหนวยงานของรัฐ  มีราคาทีไหมาะสม  ละมีผนการบริหารพัสดุทีไหมาะสมละชัดจน 

(๎) ปรง฿ส  ดยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตຌองกระทําดยปิดผย  ปิดอกาส฿หຌมี
การขงขันอยางป็นธรรม  มีการปฏิบัติตอผูຌประกอบการทุกรายดยทาทียมกัน  มีระยะวลาทีไหมาะสม
ละพียงพอตอการยืไนขຌอสนอ  มีหลักฐานการดํานินงานชัดจน  ละมีการปิดผยขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุ฿นทุกขัๅนตอน 

(๏) มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  ดยตຌองมีการวางผนการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ลวงหนຌาพืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุป็นเปอยางตอนืไองละมีกําหนดวลาทีไหมาะสม  
ดยมีการประมินละปิดผยผลสัมฤทธิ่ของการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 

(๐) ตรวจสอบเดຌ  ดยมีการกใบขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุอยางป็นระบบ 
พืไอประยชน์฿นการตรวจสอบ 

฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌหลักการตามวรรคหนึไงพืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุ  หากการจัดซืๅอจัดจຌางเมป็นเปตามหลักการดังกลาว  ตเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌาง 
อยางมีนัยสําคัญ  หรือกิดจากกรณีรงดวน  หรือมีหตุผลหรือความจําป็นอืไน  การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป 
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฿หຌ฿ชຌหลักการตามวรรคหนึไงป็นนวทาง฿นการปฏิบัติตามอํานาจหนຌาทีไของคณะกรรมการนยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ละคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ดยอนุลม 

มาตรา ๕ การกําหนดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌาง  ฿หຌหนวยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  ทคนิค  ละวัตถุประสงค์ของการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน  ละหຌามมิ฿หຌกําหนดคุณลักษณะฉพาะ
ของพัสดุ฿หຌ฿กลຌคียงกับยีไหຌอ฿ดยีไหຌอหนึไง  หรือของผูຌขายราย฿ดรายหนึไงดยฉพาะ  วຌนตพัสดุทีไจะทํา 
การจัดซืๅอจัดจຌางตามวัตถุประสงค์นัๅนมียีไหຌอดียวหรือจะตຌอง฿ชຌอะเหลของยีไหຌอ฿ด  กใ฿หຌระบุยีไหຌอนัๅนเดຌ   

มาตรา ํ์ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๒๒  หຌามมิ฿หຌหนวยงานของรัฐปิดผยขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอ
฿นสวนทีไป็นสาระสําคัญละป็นขຌอมูลทางทคนิคของผูຌยืไนขຌอสนอ  ซึไงอาจกอ฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบ
ระหวางผูຌยืไนขຌอสนอดຌวยกันตอผูຌซึไงมิเดຌกีไยวขຌองกับการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงนัๅนหรือตอผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน  
วຌนตป็นการปิดผยขຌอมูลตอผูຌมีอํานาจหนຌาทีไตามกฎหมาย  หรือการดํานินการตามกฎหมาย 

มาตรา ํํ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทําผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจําปี  ละประกาศผยพร
฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  
ละ฿หຌปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  วຌนต 

(ํ) กรณีทีไมีความจําป็นรงดวนหรือป็นพัสดุทีไ฿ชຌ฿นราชการลับ  ทัๅงนีๅ  ตามมาตรา  ๑๒  (ํ)  (ค)  
หรือ  (ฉ) 

(๎) กรณีทีไมีวงงิน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวงหรือมีความจําป็นตຌอง฿ชຌพัสดุ
ดยฉุกฉินหรือป็นพัสดุทีไจะขายทอดตลาด  ทัๅงนีๅ  ตามมาตรา  ๑๒  (๎)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ) 

(๏) กรณีทีไ ป็นงานจຌางทีไปรึกษาทีไ มีวงงินคาจຌางตามทีไ กําหนด฿นกฎกระทรวงหรือทีไ มี 
ความจําป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ  ทัๅงนีๅ  ตามมาตรา  ๓์  (๏)  (ข)  หรือ  (ฉ) 

(๐) กรณีทีไป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไมีความจําป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับ
ความมัไนคงของชาติตามมาตรา  ๘๎  (๏) 

หลักกณฑ์   วิธีการ   ละรายละอียดการจัดทําผนการจัดซืๅอจัดจຌางตามวรรคหนึไ ง   
ละการปลีไยนปลงผน  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ํ๎ หนวยงานของรัฐตຌองจัด฿หຌมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละอียด
วิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางละจัดกใบเวຌอยางป็นระบบ  พืไอประยชน์฿นการตรวจดูขຌอมูล 
มืไอมีการรຌองขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ละการรຌองขอพืไอตรวจดูบันทึกรายงานดังกลาว  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ํ๏ ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง  ผูຌทีไ มีหนຌาทีไดํานินการตຌองเมป็นผูຌ มีสวนเดຌสียกับ 
ผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นงานนัๅน 



หนຌา   ํ๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไปรากฏ฿นภายหลังวาผูຌทีไ มีหนຌาทีไดํานินการตามวรรคหนึไงป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับ 
ผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดของการจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือป็นกรรมการ฿นคณะกรรมการ 
การจัดซืๅอจัดจຌาง  ตเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยสําคัญ  การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป 

มาตรา ํ๐ พืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางป็นเปดยรียบรຌอยละเมกอ฿หຌกิดความสียหาย 
ตอหนวยงานของรัฐ  ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเดຌทําการจัดซืๅอจัดจຌางขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดผิดพลาด 
หรือผิดหลงลใกนຌอยละเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยสําคัญ  การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป 

มาตรา ํ๑ ผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางพัสดุดยวิธี฿ดตามพระราชบัญญัตินีๅจะป็น 
ผูຌดํารงตําหนง฿ดละภาย฿นวงงินทา฿ด  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๎ 
การมีสวนรวมของภาคประชาชนละผูຌประกอบการ฿นการป้องกันการทุจริต 

 

 

มาตรา ํ๒ พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌ
ภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการสังกตการณ์ขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดของการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐ
ตามทีไกําหนดเวຌ฿นหมวดนีๅ 

มาตรา ํ๓ ฿นการดํานินการตามมาตรา  ํ๒  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนด฿หຌมี 
การจัดทําขຌอตกลงคุณธรรมตามครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
ตามมาตรา  ํ๘  กใเดຌ  ทัๅงนีๅ  การจัดซืๅอจัดจຌางทีไตຌองจัดทําขຌอตกลงคุณธรรมดังกลาว฿หຌป็นเปตามทีไ
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา  ดยอยางนຌอย฿หຌคํานึงถึงวงงินของการจัดซืๅอ
จัดจຌาง  มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีความสีไยงตอการทุจริต  ละความคลองตัว 
฿นการดํานินงานของหนวยงานของรัฐพืไอประกอบการพิจารณาดຌวย 

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดวิธีการนอกหนือจากวรรคหนึไงพืไออํานวยความสะดวก 
฿หຌภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐกใเดຌ  ทัๅงนีๅ   ตามทีไคณะกรรมการ   ค .ป.ท .   
ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา   

มาตรา ํ๘ ขຌอตกลงคุณธรรมตามครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐ  ฿หຌจัดทําป็นขຌอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐจຌาของครงการละผูຌประกอบการทีไจะขຌา
ยืไนขຌอสนอ  ดยฝຆายหนวยงานของรัฐจຌาของครงการละฝຆายผูຌประกอบการทีไจะขຌายืไนขຌอสนอตຌอง 
ตกลงกันวาจะเมกระทําการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง  ละ฿หຌมีผูຌสังกตการณ์ซึไงมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ทีไจําป็นตอครงการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน โ  ขຌารวมสังกตการณ์฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตัๅงต
ขัๅนตอนการจัดทํารางขอบขตของงานหรือรายละอียดของพัสดุทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสาร
ชิญชวนจนถึงขัๅนตอนสิๅนสุดครงการ  ดยผูຌสังกตการณ์ตຌองมีความป็นกลางละเมป็นผูຌมีสวนเดຌสีย 
฿นครงการการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน  ลຌว฿หຌรายงานความหในพรຌอมขຌอสนอนะตอคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ทราบดຌวย 



หนຌา   ๎์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

นวทางละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการ  บบของขຌอตกลงคุณธรรม  การคัดลือกผูຌสังกตการณ์  
ละการจัดทํารายงานตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 

มาตรา ํ๕ ผูຌประกอบการทีไอยู ฿นประภทหรือมีวงงิน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามทีไ
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา  หากประสงค์จะขຌายืไนขຌอสนอกับ
หนวยงานของรัฐ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามพระราชบัญญัตินีๅ  ตຌองจัด฿หຌมีนยบาย฿นการป้องกันการทุจริต
ละมีนวทางป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหมาะสม 

มาตรฐานขัๅนตไําของนยบายละนวทางป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไผูຌประกอบการ
ตຌองจัด฿หຌมีตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 

หมวด  ๏ 
คณะกรรมการ 

 

 

สวนทีไ  ํ 
คณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

มาตรา ๎์ ฿หຌมีคณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบดຌวย   

(ํ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังซึไงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  ป็นประธานกรรมการ   

(๎) กรรมการดยตําหนง   เดຌก   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม   ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   ผูຌอํานวยการ 
สํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ผูຌอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ผูຌวาการตรวจงินผนดิน  ละลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน  ซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง
จากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการคຌาหงประทศเทย  ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย  
หงละหนึไงคน  ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  หรือดຌานอืไน โ  ทีไกีไยวขຌอง
ละป็นประยชน์ตอการดํานินงานของคณะกรรมการนยบาย 

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางป็นกรรมการละลขานุการ  ละ฿หຌขຌาราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึไงอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 



หนຌา   ๎ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๎ํ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) มีสัญชาติเทย 
(๎) มีอายุเมตไํากวาสามสิบหຌาปี 
(๏) เมป็นบุคคลลຌมละลาย  หรือเมคยป็นบุคคลลຌมละลายทุจริต 
(๐) เมป็นคนเรຌความสามารถหรือคนสมือนเรຌความสามารถ 
(๑) เมคยเดຌรับทษจําคุกดยคําพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจําคุก  วຌนตป็นทษสําหรับความผิด 

ทีไเดຌกระทําดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
(๒) เมป็นขຌาราชการการมือง  ผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  สมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน  

กรรมการหรือผูຌดํารงตําหนงอืไน฿นพรรคการมือง  หรือจຌาหนຌาทีไของพรรคการมือง 
(๓) เมมีสวนเดຌสียหรือมีผลประยชน์ขัดยຌงดยตรงกับการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นตําหนงกรรมการ 
มาตรา ๎๎ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิมีวาระอยู฿นตําหนงคราวละสามปี  ละอาจเดຌรับ

ตงตัๅงอีกเดຌ  ตจะดํารงตําหนงติดตอกันกินสองวาระเมเดຌ 
มืไอครบกําหนดตามวาระ฿นวรรคหนึไง  ฿หຌดํานินการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿หมภาย฿น 

หกสิบวัน  ฿นระหวางทีไยังมิเดຌตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิขึๅน฿หม  ฿หຌกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงพຌนจาก
ตําหนงตามวาระนัๅนอยู฿นตําหนงพืไอดํานินงานตอเปจนกวากรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หม 
ขຌารับหนຌาทีไ 

มาตรา ๎๏ นอกจากการพຌนจากตําหนงตามวาระ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจากตําหนงมืไอ 
(ํ) ตาย 
(๎) ลาออก 
(๏) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๎ํ 
(๐) คณะรัฐมนตรี฿หຌออก   พราะหยอนความสามารถ   บกพรองหรือทุจริตตอหนຌาทีไ   

หรือมีความประพฤติสืไอมสีย 
฿นกรณีทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจากตําหนงกอนวาระหรือมีการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ

฿นระหวางทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทีไตงตัๅงเวຌลຌวยังมีวาระอยู฿นตําหนง  เมวาจะป็นการตงตัๅงพิไมขึๅน
หรือตงตัๅงทนตําหนงทีไวาง  ฿หຌผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงนัๅนดํารงตําหนงเดຌทากับวาระทีไหลืออยูของกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไตงตัๅงเวຌลຌวนัๅน  ทัๅงนีๅ  ฿นกรณีการตงตัๅงทนตําหนงทีไวาง  หากวาระทีไหลืออยูเมถึง 
กຌาสิบวันจะเมตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทนกใเดຌ 

฿นกรณีทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจากตําหนงกอนวาระ  ฿หຌคณะกรรมการนยบายประกอบดຌวย
กรรมการทัๅงหมดทาทีไมีอยูจนกวาจะมีการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๎๐ ฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอํานาจหนຌาทีไ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) สนอนะนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี 



หนຌา   ๎๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) สนอนะนวทาง฿นการพัฒนาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี  พืไอ฿หຌกิดความป็นธรรมละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

(๏) กํากับดูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเป 
ตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ 

(๐) วินิจฉัยความป็นมฆะของสัญญาหรือขຌอตกลงตามมาตรา  ํ์๐  รวมทัๅงตีความละ
วินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับประกาศทีไคณะกรรมการนยบายออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานละจรรยาบรรณของจຌาหนຌาทีไ 
(๒) กําหนดนวทาง  วิธีปฏิบัติ  บบหรือตัวอยาง  กีไยวกับการปฏิบัติตามระบียบทีไออก 

ตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
(๓) จัดทํารายงานกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅสนอคณะรัฐมนตรีอยางนຌอยปีละ

หนึไงครัๅง 
(๘) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ  หรือตามทีไรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
฿นการปฏิบัติตามอํานาจหนຌาทีไตามวรรคหนึไง  คณะกรรมการนยบายอาจชิญจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง

หรือบุคคลอืไน฿ดมาสดงความคิดหใน  ชีๅจง  หรือ฿หຌสงอกสารหรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบ 
การพิจารณาเดຌ 

ผลการดํานินการตาม  (๐)  (๑)  (๒)  ละ  (๓)  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๎๑ การประชุมคณะกรรมการนยบาย  ตຌองมีกรรมการมาประชุมเมนຌอยกวา 
กึไงหนึไงของจํานวนกรรมการทัๅงหมด  จึงจะป็นองค์ประชุม 

฿หຌประธานกรรมการป็นประธาน฿นทีไประชุม  ถຌาประธานกรรมการเมมาประชุมหรือเมอาจ
ปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ  ฿หຌทีไประชุมลือกกรรมการซึไงมาประชุมคนหนึไงป็นประธาน฿นทีไประชุม 

การวินิจฉัยชีๅขาดของทีไประชุม฿หຌถือสียงขຌางมาก  กรรมการคนหนึไง฿หຌมีสียงหนึไง฿นการลงคะนน  
ถຌาคะนนสียงทากัน  ฿หຌประธาน฿นทีไประชุมออกสียงพิไมขึๅนอีกสียงหนึไงป็นสียงชีๅขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูຌ฿ดมีสวนเดຌสียเมวาดยตรงหรือดยอຌอม฿นรืไองซึไงทีไประชุม
พิจารณา  หຌามมิ฿หຌขຌารวมประชุมหรือมีมติ฿นรืไองนัๅน  ฿นกรณีทีไมีหตุอันควรสงสัยวาประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูຌนัๅนมีสวนเดຌสียดยตรงหรือดยอຌอม฿นรืไองซึไงทีไประชุมพิจารณาหรือเม  ฿หຌทีไประชุม
พิจารณาตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด  ซึไง฿นระหวางทีไประชุมพิจารณารืไองดังกลาว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูຌนัๅนมืไอเดຌชีๅจงละตอบขຌอซักถามลຌวจะตຌองออกจากทีไประชุม  ละ฿หຌถือวาคณะกรรมการนยบาย
ประกอบเปดຌวยประธานกรรมการละกรรมการทุกคน  ลຌวตกรณี  ทีไเม฿ชผูຌตຌองออกจากทีไประชุม
พราะหตุดังกลาว 



หนຌา   ๎๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๎๒ คณะกรรมการนยบายมีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  ทนเดຌ  
ละ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎๑  มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดยอนุลม 

สวนทีไ  ๎ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

มาตรา ๎๓ ฿หຌมีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบดຌวย 

(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง  ป็นประธานกรรมการ   
(๎) กรรมการดยตําหนง  เดຌก  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูຌทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผูຌทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผูຌทนสํานักงบประมาณ  ผูຌทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูຌทนกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ละผูຌทน
สํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคนซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การงิน  การคลัง  
การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  หรือดຌานอืไน โ  ทีไกีไยวขຌองละป็นประยชน์ตอ 
การดํานินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ  
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 

มาตรา ๎๘ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ํ  มาตรา  ๎๎  ละมาตรา  ๎๏  มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ  ๎  ของหมวด  ๏  คณะกรรมการ  ดยอนุลม 

มาตรา ๎๕ ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหนຌาทีไ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) สนอนะนวทางการปรับปรุงกຌเขปัญหากีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ

ตอคณะกรรมการนยบาย 
(๎) ฿หຌคําปรึกษานะนํากจຌาหนຌาทีไหรือหนวยงานของรัฐกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ 
(๏) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  

หรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
(๐) ยกวຌนหรือผอนผันการเมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
(๑) สนอความหในตอปลัดกระทรวงการคลัง฿นการพิจารณาสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา

ป็นผูຌทิๅงงาน  ละการพิกถอนรายชืไอผูຌทิๅงงาน  รวมทัๅงสนอความหในตอปลัดกระทรวงการคลังละรัฐมนตรี
฿นการพิจารณาอุทธรณ์คําสัไงลงทษ฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน 

(๒) จัดทํารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุสนอ
คณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปีละหนึไงครัๅง 



หนຌา   ๎๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๓) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือตามทีไคณะกรรมการนยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดํานินการตาม  (๎)  (๏)  (๐)  ละ  (๒)  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

การตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือตาม  (๏)  ถຌาหนวยงานของรัฐมีขຌอหารือตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ํ๏  หรือมาตรา  ํ๐  ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันนับต 
วันทีไเดຌรับขຌอหารือ  ละ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสัไงระงับการจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนเดຌหากหในสมควร  
วຌนตหนวยงานของรัฐจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการวินิจฉัยเดຌมีคําวินิจฉัยตามวรรคสามวาการเมปฏิบัติตามมาตรา  ๘  

มาตรา  ํ๏  หรือมาตรา  ํ๐  มีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยสําคัญ  ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สัไงยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน  วຌนตหนวยงานของรัฐจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว 

มาตรา ๏์ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  ทนเดຌ 
฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ ๑  มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยละคณะอนุกรรมการ

ดยอนุลม 
มาตรา ๏ํ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจรียก฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองหรือบุคคลอืไน฿ด 

มาชีๅจงหรือ฿หຌถຌอยคํา  หรือ฿หຌสงอกสารหรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบการพิจารณาเดຌ 
สวนทีไ  ๏ 

คณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ 
 

 

มาตรา ๏๎ ฿หຌมีคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ  ประกอบดຌวย   
(ํ) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ป็นประธานกรรมการ 
(๎) กรรมการดยตําหนง  เดຌก  ผูຌทนกระทรวงกลาหม  ผูຌทนกระทรวงการคลัง   

ผูຌทนกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  ผูຌทนกระทรวงพาณิชย์  ผูຌทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผูຌทนสํานักงบประมาณ  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ผูຌทนกรมชลประทาน  
ผูຌทนกรมทางหลวง  ผูຌทนกรมทางหลวงชนบท  ผูຌทนกรมยธาธิการละผังมือง  ละผูຌทนสํานักงาน
การตรวจงินผนดิน 

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาจใดคนตเมกินสิบอใดคน  ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการคຌาหงประทศเทย  ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย  
หงละหนึไงคน  ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์฿นดຌานพัสดุ 
หรือดຌานอืไนอันป็นประยชน์ตองานของคณะกรรมการราคากลาง 

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ  
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 



หนຌา   ๎๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๏๏ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ํ  มาตรา  ๎๎  ละมาตรา  ๎๏  มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ  ๏  ของหมวด  ๏  คณะกรรมการ  ดยอนุลม 

มาตรา ๏๐ ฿หຌคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหนຌาทีไ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ออกประกาศกําหนดหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๎) กํากับดูลการกําหนดราคากลาง฿หຌป็นเปตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ 
(๏) ฿หຌคําปรึกษานะนํากจຌาหนຌาทีไหรือหนวยงานของรัฐกีไยวกับการดํานินการตามหลักกณฑ์

ละวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๐) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๑) ยกวຌนหรือผอนผันกรณีทีไเมสามารถปฏิบัติตามรายละอียดของหลักกณฑ์ละวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (ํ) 
(๒) พิจารณาขຌอรຌองรียนกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ 

ละวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๓) ออกประกาศกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิ

ป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการดํานินการกําหนดราคากลางของ

หนวยงานของรัฐ  ละการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐสนอ
คณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปีละหนึไงครัๅง 

(๕) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือตามทีไคณะกรรมการนยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดํานินการตาม  (ํ)  (๐)  (๑)  (๒)  (๓)  ละ  (๘)  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

ประกาศตาม  (ํ)  ละ  (๓)  ฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 
มาตรา ๏๑ คณะกรรมการราคากลางตຌองพิจารณาทบทวนหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนด

ราคากลางอยางนຌอยปีละหนึไงครัๅง 
มืไอเดຌทบทวนหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึไงลຌว  ฿หຌประกาศ฿นระบบ

ครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาดຌวย 
มาตรา ๏๒ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  

ทนเดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌตงตัๅงตามความชีไยวชาญ฿นตละประภทของพัสดุ  ชน  งานกอสรຌาง  ยาละวชภัณฑ์  
หรือพัสดุทีไกีไยวกับทคนลยีสารสนทศ 

฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา   ๎๑   มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 
ละคณะอนุกรรมการดยอนุลม 



หนຌา   ๎๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

สวนทีไ  ๐ 
คณะกรรมการความรวมมือป้องกันการทุจริต 

 

 

มาตรา ๏๓ ฿หຌมีคณะกรรมการความรวมมือป้องกันการทุจริต  ประกอบดຌวย 
(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง  ป็นประธานกรรมการ 
(๎) กรรมการดยตําหนง  เดຌก  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ผูຌทนสํานักงบประมาณ   
ผูຌทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ละผูຌทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน  ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากองค์กรอกชนทีไจัดตัๅงขึๅนดยมีวัตถุประสงค์฿นการตอตຌานการทุจริตหรือสงสริมดຌานคุณธรรม
ละจริยธรรม  ทัๅงนีๅ  องค์กรอกชนดังกลาวตຌองป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเทยทีไมีผลงานป็นทีไยอมรับ
ละเดຌดํานินงานมาลຌวเมนຌอยกวาสองปี   

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ  
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 

มาตรา ๏๘ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ํ  มาตรา  ๎๎  ละมาตรา  ๎๏  มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ  ๐  ของหมวด  ๏  คณะกรรมการ  ดยอนุลม 

มาตรา ๏๕ ฿หຌคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจหนຌาทีไ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) กําหนดนวทางละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต 

฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
(๎) กําหนดบบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์ 
(๏) คัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌางพืไอขຌารวมครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต 

฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
(๐) คัดลือกผูຌสังกตการณ์พืไอขຌารวมครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง

ภาครัฐ 
(๑) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับนวทางละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการ

ความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม  (ํ) 
(๒) ยกวຌนหรือผอนผันกรณีทีไเมสามารถปฏิบัติตามรายละอียดของนวทางละวิธีการ 

฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม  (ํ) 
(๓) พิจารณาขຌอรຌองรียนกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนวทาง 

ละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม  (ํ) 



หนຌา   ๎๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๘) จัดทํารายงานผลการประมินครงการการจัดซืๅอจัดจຌางทีไขຌารวมครงการความรวมมือ
ป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐสนอคณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปีละหนึไงครัๅง 

(๕) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
ผลการดํานินการตามวรรคหนึไง  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๐์ คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  ทนเดຌ 
฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎๑  มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ละ

คณะอนุกรรมการดยอนุลม 
สวนทีไ  ๑ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน 
 

 

มาตรา ๐ํ ฿หຌมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน  ประกอบดຌวย 
(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง  ป็นประธานกรรมการ   
(๎) กรรมการดยตําหนง  เดຌก  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูຌทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูຌทนสํานักงบประมาณ  ผูຌทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
ผูຌทนกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ละผูຌทน
สํานักงานการตรวจงินผนดิน   

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน  ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการคຌาหงประทศเทย  ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย  
หงละหนึไงคน  ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  หรือดຌานอืไน โ  ทีไกีไยวขຌอง
ละป็นประยชน์ตอการดํานินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ  
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 

มาตรา ๐๎ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ํ  มาตรา  ๎๎  ละมาตรา  ๎๏  มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ  ๑  ของหมวด  ๏  คณะกรรมการ  ดยอนุลม 

มาตรา ๐๏ ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหนຌาทีไ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) พิจารณาละวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ํํ๕ 
(๎) พิจารณาขຌอรຌองรียนกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนวทางของ

พระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  หรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
(๏) จัดทํารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการดํานินการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน

สนอคณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปีละหนึไงครัๅง 



หนຌา   ๎๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๐) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือตามทีไคณะกรรมการนยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดํานินการตาม  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

การยืไนขຌอรຌองรียนละการพิจารณาขຌอรຌองรียนตาม  (๎)  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
฿นกรณีทีไพิจารณาขຌอรຌองรียนตาม   (๎)   ลຌวรับฟังเดຌวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินีๅ  หรือกฎกระทรวงหรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ  ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสัไงระงับการจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนเดຌ  วຌนตจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหนຌาทีไดยสุจริต  ยอมเดຌรับการคุຌมครอง
เมตຌองรับผิดทัๅงทางพง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๐๐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  
ทนเดຌ 

฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎๑  มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ละคณะอนุกรรมการดยอนุลม 

฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๐๏  วรรคหຌา  มา฿ชຌบังคับกับการกระทําการตามหนຌาทีไของคณะอนุกรรมการ
ดยอนุลม 

มาตรา ๐๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจรียก฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไ  กีไยวขຌอง 
หรือบุคคลอืไน฿ดมาชีๅจงหรือ฿หຌถຌอยคํา  หรือ฿หຌสงอกสารหรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบ 
การพิจารณาเดຌ 

หมวด  ๐ 
องค์กรสนับสนุนดูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

มาตรา ๐๒ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไ฿นการดูลละพัฒนาระบบการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ผานระบบอิลใกทรอนิกส์  ละการประกาศผยพรขຌอมูลกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลาง  พืไอ฿หຌสาธารณชนสามารถขຌาตรวจดูเดຌ 

มาตรา ๐๓ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไจัดทําฐานขຌอมูลราคาอຌางอิงของพัสดุพืไอ฿หຌหนวยงาน
ของรัฐ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน  ละ฿หຌผยพรขຌอมูลดังกลาว฿นระบบครือขาย
สารสนทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอຌางอิงของพัสดุตຌองคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนัๅน  ละการกําหนดราคา
อຌางอิงของพัสดุอยางดียวกันจะเม฿ชຌราคาดียวกันทัไวประทศกใเดຌ 

กรมบัญชีกลางตຌองปรับปรุงฐานขຌอมูลตามวรรคหนึไง  อยางนຌอยปีละสองครัๅง 



หนຌา   ๎๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๐๘ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไรวบรวม  วิคราะห์  ละประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินีๅ  ละจัดทํารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการดํานินการพรຌอมขຌอสนอนะ
พืไอพัฒนาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐสนอคณะกรรมการนยบาย
อยางนຌอยปีละหนึไงครัๅง 

พืไอประยชน์฿นการดํานินการตามวรรคหนึไง  ฿หຌหนวยงานของรัฐสงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินีๅตอกรมบัญชีกลาง  ตามหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหนึไง  มืไอคณะกรรมการนยบาย฿หຌความหในชอบลຌว  ฿หຌประกาศ฿นระบบ
ครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๐๕ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไ฿นการกําหนดละจัด฿หຌมีหลักสูตรการฝึกอบรม 
พืไอสงสริมละพัฒนาจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความรูຌละความชีไยวชาญกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพละตามพระราชบัญญัตินีๅ   ทัๅงนีๅ   กรมบัญชีกลางจะดํานินการอง 
หรือจะดํานินการรวมกับหนวยงานอืไนหรืออกชนทีไกีไยวขຌองกใเดຌ 

฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงผานการฝึกอบรมตามวรรคหนึไงละเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิเดຌรับงินพิไมหรืองินอืไนทํานองดียวกัน  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ฿นกรณีทีไป็นขຌาราชการพลรือน  ฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุป็นตําหนงทีไมีหตุพิศษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบ
ขຌาราชการพลรือนละ฿นการกําหนด฿หຌเดຌรับงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษ฿หຌคํานึงถึงภาระหนຌาทีไ
ละคุณภาพของงาน  ดยปรียบทียบกับผูຌปฏิบัติงานอืไนทีไเดຌรับงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษดຌวย  
ทัๅงนีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

(๎) ฿นกรณีทีไเมป็นขຌาราชการพลรือน  ฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุป็นตําหนงทีไมีหตุพิศษตามกฎหมายกีไยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหนวยงานของรัฐทีไจຌาหนຌาทีไนัๅนสังกัดอยูละมีสิทธิเดຌรับงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษ
ตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน  หรือป็นตําหนงทีไมีสิทธิเดຌรับงินอืไนทํานองดียวกันตามกฎหมายกีไยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐทีไจຌาหนຌาทีไนัๅนสังกัดอยู  ลຌวตกรณี  ทัๅงนีๅ  ฿นการกําหนด 
฿หຌเดຌรับงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษหรืองินอืไนทํานองดียวกัน฿หຌปรียบทียบกับงินพิไมสําหรับ
ตําหนงทีไมีหตุพิศษหรืองินอืไนทํานองดียวกันของหนวยงานของรัฐประภทดียวกัน 

มาตรา ๑์ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไปฏิบัติงานธุรการ   งานประชุม   งานวิชาการ  
การศึกษาหาขຌอมูล  ละกิจการตาง โ  ทีไกีไยวขຌอง฿หຌกคณะกรรมการนยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย  
คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ละคณะอนุกรรมการ
ทีไตงตัๅงดยคณะกรรมการดังกลาว  รวมทัๅง฿หຌมีอํานาจหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ 



หนຌา   ๏์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หมวด  ๑ 
การขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ 

 

 

มาตรา ๑ํ ฿หຌคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 
฿หຌงานกอสรຌาง฿นสาขา฿ด  ป็นงานกอสรຌางทีไผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนจะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอ
ตอหนวยงานของรัฐเดຌ  ผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา  ฿หຌงานกอสรຌาง฿นสาขา฿ด 
ทีไผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนตຌองขึๅนทะบียนเวຌกับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึไง  ตຌอง฿ชຌ 
งินงบประมาณ฿นวงงินทา฿ดหรือตຌอง฿ชຌผูຌประกอบวิชาชีพ฿นสาขา฿ดดຌวยกใเดຌ 

หลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌางทีไจะขຌารวมป็น 
ผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
฿นราชกิจจานุบกษา  ทัๅงนีๅ  จะตຌองปิดอกาส฿หຌผูຌประกอบการงานกอสรຌางทุกรายมีสิทธิขอขึๅนทะบียนเดຌ
ตลอดวลา 

มาตรา ๑๎ ฿นกรณีทีไ หในสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนด฿น 
ราชกิจจานุบกษา  ฿หຌผูຌประกอบการพัสดุอืไนนอกหนือจากผูຌประกอบการงานกอสรຌาง  ป็นผูຌประกอบการ
ทีไจะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐเดຌ  ผูຌประกอบการนัๅนตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับ
กรมบัญชีกลางกใเดຌ 

หลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการพัสดุอืไนทีไจะขຌารวมป็น 
ผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
฿นราชกิจจานุบกษา  ทัๅงนีๅ  จะตຌองปิดอกาส฿หຌผูຌประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึๅนทะบียนเดຌตลอดวลา 

มาตรา ๑๏ ฿หຌกรมบัญชีกลางประกาศรายชืไอผูຌประกอบการงานกอสรຌางตามมาตรา  ๑ํ  
ละผูຌประกอบการพัสดุอืไนตามมาตรา  ๑๎  ทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌลຌว฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลาง  ละ฿หຌปรับปรุงความถูกตຌองของขຌอมูล฿หຌป็นปัจจุบันทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลงขຌอมูล 

฿นกรณีทีไกรมบัญชีกลางเดຌขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌางละผูຌประกอบการพัสดุอืไน 
ตามวรรคหนึไงเวຌลຌว  หนวยงานของรัฐเมตຌองจัด฿หຌมีการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการประภทนัๅนอีก   
ละ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผูຌมีสิทธิขຌายืไนขຌอสนอตามมาตรา  ๑ํ  หรือมาตรา  ๑๎   
฿นประกาศชิญชวน฿หຌขຌารวมการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐนัๅนดຌวย 

คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามของผูຌประกอบการทีไมีสิทธิขอขึๅนทะบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามหรือการตรวจติดตาม  การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน  ละอัตรา
คาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียน  รวมทัๅงหลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์฿นกรณี 
ทีไกรมบัญชีกลางเมขึๅนทะบียน฿หຌผูຌประกอบการ  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
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หมวด  ๒ 
การจัดซืๅอจัดจຌาง 

 

 

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติ฿นหมวดนีๅ฿หຌ฿ชຌบงัคับกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ  ยกวຌนงานจຌางทีไปรึกษา
ละงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

มาตรา ๑๑ การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุอาจกระทําเดຌดยวิธี  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนผูຌประกอบการทัไวเปทีไมี

คุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ 
(๎) วิธีคัดลือก  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนฉพาะผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ 

ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  วຌนต฿นงานนัๅน 
มีผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไกําหนดนຌอยกวาสามราย 

(๏) วิธีฉพาะจาะจง  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ 
ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  หรือ฿หຌขຌามาจรจาตอรองราคา
รวมทัๅงการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุกับผูຌประกอบการดยตรง฿นวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
ทีไออกตามความ฿นมาตรา  ๕๒  วรรคสอง 

มาตรา ๑๒ การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ  ฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกอน  
วຌนต 

(ํ) กรณีดังตอเปนีๅ  ฿หຌ฿ชຌวิธีคัดลือก 
 (ก) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว  ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับ 

การคัดลือก 
 (ข) พัสดุทีไตຌองการจัดซืๅอจัดจຌางมีคุณลักษณะฉพาะป็นพิศษหรือซับซຌอนหรือตຌองผลิต  

จําหนาย  กอสรຌาง  หรือ฿หຌบริการดยผูຌประกอบการทีไมีฝีมือดยฉพาะ  หรือมีความชํานาญป็นพิศษ   
หรือมีทักษะสูง  ละผูຌประกอบการนัๅนมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําป็นรงดวนทีไตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนอันนืไองมาจากกิดหตุการณ์ทีไเมอาจคาดหมายเดຌ  
ซึไงหาก฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปจะทํา฿หຌเมทันตอความตຌองการ฿ชຌพัสดุ 

 (ง) ป็นพัสดุทีไดยลักษณะของการ฿ชຌงาน  หรือมีขຌอจํากัดทางทคนิคทีไจําป็นตຌองระบุยีไหຌอ
ป็นการฉพาะ 

 (จ) ป็นพัสดุทีไจําป็นตຌองซืๅอดยตรงจากตางประทศ  หรือดํานินการดยผานองค์การ
ระหวางประทศ 

 (ฉ) ป็นพัสดุทีไ฿ชຌ฿นราชการลับ  หรือป็นงานทีไตຌองปกปิดป็นความลับของหนวยงานของรัฐ
หรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของประทศ 
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 (ช) ป็นงานจຌางซอมพัสดุทีไจําป็นตຌองถอดตรวจ  ฿หຌทราบความชํารุดสียหายสียกอน 
จึงจะประมาณคาซอมเดຌ  ชน   งานจຌางซอมครืไองจักร  ครืไองมือกล   ครืไองยนต์   ครืไองเฟฟ้า   
หรือครืไองอิลใกทรอนิกส์ 

 (ซ) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
(๎) กรณีดังตอเปนีๅ  ฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจง   
 (ก) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธีคัดลือก  หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌวตเมมี 

ผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 
 (ข) การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไมีการผลิต  จําหนาย  กอสรຌาง  หรือ฿หຌบริการทัไวเป  ละมีวงงิน

฿นการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงหนึไงเมกินวงงินตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไ มีผูຌประกอบการซึไงมีคุณสมบัติดยตรงพียงรายดียว   

หรือการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุจากผูຌประกอบการซึไงป็นตัวทนจําหนายหรือตัวทนผูຌ฿หຌบริการดยชอบ 
ดຌวยกฎหมายพียงรายดียว฿นประทศเทยละเมมีพัสดุอืไนทีไจะ฿ชຌทดทนเดຌ 

 (ง) มีความจําป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนดยฉุกฉิน  นืไองจากกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือกิดรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดຌวยรคตดิตอ  ละการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
หรือวิธีคัดลือกอาจกอ฿หຌกิดความลาชຌาละอาจทํา฿หຌกิดความสียหายอยางรຌายรง 

 (จ) พัสดุทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางป็นพัสดุทีไกีไยวพันกับพัสดุทีไเดຌทําการจัดซืๅอจัดจຌาง 
เวຌกอนลຌว  ละมีความจําป็นตຌองทําการจัดซืๅอจัดจຌางพิไมติมพืไอความสมบูรณ์หรือตอนืไอง฿นการ฿ชຌพัสดุนัๅน  
ดยมูลคาของพัสดุทีไทําการจัดซืๅอจัดจຌางพิไมติมจะตຌองเมสูงกวาพัสดุทีไเดຌทําการจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนลຌว 

 (ฉ) ป็นพัสดุทีไจะขายทอดตลาดดยหนวยงานของรัฐ  องค์การระหวางประทศ   
หรือหนวยงานของตางประทศ 

 (ช) ป็นพัสดุทีไป็นทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางซึไงจําป็นตຌองซืๅอฉพาะหง 
 (ซ) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม  (ํ)  (ซ)  หรือ  (๎)  (ซ)  ฿หຌป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา  ๒๑  (๐)  กใเดຌ  หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม  (๎)  (ซ)  ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการ
สงสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา  ๒๑  (๐)  ลຌว  มืไอหนวยงานของรัฐจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน 
฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจงตาม  (๎)  (ซ)  กอน 

฿นกรณีหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศหรือมีกิจกรรมทีไตຌองปฏิบัติ฿นตางประทศจะทําการจัดซืๅอ
จัดจຌางดย฿ชຌวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจง  ดยเม฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกอนกใเดຌ 

รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอกําหนดรายละอียดอืไนของการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุตามวรรคหนึไง
พิไมติมเดຌตามความจําป็นพืไอประยชน์฿นการดํานินการ 

มาตรา ๑๓ รายละอียดของวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿นหมวดนีๅดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๑๘ พืไอประยชน์ของภาครัฐดยรวม  หนวยงานของรัฐหงหนึไงหง฿ดอาจทําการจัดซืๅอ
จัดจຌางพัสดุ฿หຌกับหนวยงานของรัฐหงอืไน โ  กใเดຌ  ตามกรอบขຌอตกลงระหวางหนวยงานของรัฐผูຌทําการจัดซืๅอ
จัดจຌางกับคูสัญญา 

การดํานินการตามวรรคหนึไง  ตຌองคํานึงถึงความคุຌมคาละวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงานป็นสําคัญ  
ทัๅงนีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๕ พืไอประยชน์฿นการจัดทํารางขอบขตของงานหรือรายละอียดของพัสดุ 
ทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวน  กอนทําการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดຌวยวิธีประกาศชิญชวน
ทัไวเป  หนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงานหรือรายละอียดของพัสดุ 
ทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวนจากผูຌประกอบการกอนกใเดຌ 

หลักกณฑ์  วิธีการ  ละระยะวลาการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงานหรือรายละอียด
ของพัสดุทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวน  พืไอนําเป฿ชຌป็นอกสารชิญชวน  ฿หຌป็นเป
ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒์ กอนดํานินการจัดจຌางงานกอสรຌางตามวิธีการตามมาตรา  ๑๑  หนวยงานของรัฐ
ตຌองจัด฿หຌมีบบรูปรายการงานกอสรຌางซึไงหนวยงานของรัฐจะดํานินการจัดทําอง  หรือดํานินการจัดจຌาง
ตามหมวด  ๘  งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  กใเดຌ 

฿นกรณีทีไตຌองมีการจຌางออกบบรวมกอสรຌางซึไงเมอาจจัด฿หຌมีบบรูปรายการงานกอสรຌาง 
ตามวรรคหนึไงเดຌ  ฿หຌเดຌรับยกวຌนเมตຌองดํานินการตามวรรคหนึไง  ดยกรณี฿ดทีไจะจຌางออกบบรวมกอสรຌาง
ตຌองพิจารณาความหมาะสมของครงการละวงงินดຌวย  ทัๅงนีๅ  หลักกณฑ์ละวิธีการจຌางออกบบรวมกอสรຌาง  
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒ํ ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุตละครัๅง  ฿หຌผูຌมีอํานาจตงตัๅงผูຌรับผิดชอบการจัดซืๅอ
จัดจຌางนัๅน  ซึไงจะกระทําดยคณะกรรมการการจัดซืๅอจัดจຌางหรือจຌาหนຌาทีไคน฿ดคนหนึไงกใเดຌ 

องค์ประกอบละองค์ประชุมซึไงกระทําดยคณะกรรมการ  ละหนຌาทีไของผูຌรับผิดชอบการจัดซืๅอ
จัดจຌางตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

คาตอบทนผูຌรับผิดชอบการจัดซืๅอจัดจຌางตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๒๎ การจัดซืๅอจัดจຌางตามวิธีการตามมาตรา  ๑๑  (ํ)  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทําประกาศ

ละอกสารชิญชวน฿หຌทราบป็นการทัไวเปวาหนวยงานของรัฐจะดํานินการ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿ด  
วัน  วลา  สถานทีไยืไนขຌอสนอ  ละงืไอนเขอืไน โ 

ประกาศละอกสารชิญชวนตามวรรคหนึไง  ฿หຌประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌปิดประกาศ 
ดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  ฿นการนีๅ  หนวยงานของรัฐจะผยพรประกาศ
ละอกสารชิญชวนดังกลาวดยวิธีการอืไนดຌวยกใเดຌ   
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หลักกณฑ์  วิธีการ  ละรายละอียดการจัดทําประกาศละอกสารชิญชวน  รวมทัๅงระยะวลา
การประกาศชิญชวน  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซืๅอจัดจຌางตามวิธีการตามมาตรา  ๑๑  (๎)  หรือ  (๏)  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทําหนังสือชิญชวน
฿หຌผูຌประกอบการขຌายืไนขຌอสนอ  ทัๅงนีๅ  ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๏ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๒๎  ฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศรายละอียดขຌอมูลราคากลาง
ละการคํานวณราคากลาง฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๒๐ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๑ํ  ละมาตรา  ๑๎  ผูຌทีไจะขຌายืไนขຌอสนอ฿นการจัดซืๅอ
จัดจຌางของหนวยงานของรัฐ  อยางนຌอยตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๎) เมป็นบุคคลลຌมละลาย 
(๏) เมอยูระหวางลิกกิจการ 
(๐) เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ตามมาตรา  ํ์๒  วรรคสาม 
(๑) เมป็นบุคคลซึไงถูกจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานของหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ํ์๕ 
(๒) คุณสมบัติหรือลักษณะตຌองหຌามอืไนตามทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด 

฿นราชกิจจานุบกษา 
฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนดป็นงืไอนเข฿นประกาศละอกสารชิญชวนวาผูຌทีไจะขຌายืไนขຌอสนอ

ตຌองสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถละความพรຌอมทีไตนมีอยู฿นวันยืไนขຌอสนอดຌวย 
มาตรา ๒๑ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีตามมาตรา  ๑๑  (ํ)  หรือ  (๎)   

฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการดยพิจารณาถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐ  ละวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงาน
ป็นสําคัญ  ดย฿หຌคํานึงถึงกณฑ์ราคาละพิจารณากณฑ์อืไนประกอบดຌวย  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ตຌนทุนของพัสดุนัๅนตลอดอายุการ฿ชຌงาน   
(๎) มาตรฐานของสินคຌาหรือบริการ 
(๏) บริการหลังการขาย   
(๐) พัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน   
(๑) การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ 
(๒) ขຌอสนอดຌานทคนิคหรือขຌอสนออืไน  ฿นกรณีทีไกําหนด฿หຌมีการยืไนขຌอสนอดຌานทคนิค 

หรือขຌอสนออืไนกอนตามวรรคหก 
(๓) กณฑ์อืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
พัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุนตาม  (๐)  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง   

ซึไงอยางนຌอยตຌองสงสริมหรือสนับสนุนพัสดุทีไสรຌางนวัตกรรมหรือพัสดุทีไอนุรักษ์พลังงานหรือสิไงวดลຌอม 



หนຌา   ๏๑ 
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฿หຌรัฐมนตรีออกระบียบกําหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไง  
ซึไงอยางนຌอยตຌองกําหนด฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌกณฑ์฿ดกณฑ์หนึไงหรือหลายกณฑ์กใเดຌ  ประกอบกับ
กณฑ์ราคา  ละตຌองกําหนดนๅําหนักของตละกณฑ์฿หຌชัดจน  ตหากหนวยงานของรัฐเมอาจลือก฿ชຌ
กณฑ์อืไนประกอบละจําป็นตຌอง฿ชຌกณฑ์ดียว฿นการพิจารณาคัดลือก  ฿หຌ฿ชຌกณฑ์ราคา  รวมทัๅง 
การ฿หຌคะนนพรຌอมดຌวยหตุผลของการ฿หຌคะนน฿นตละกณฑ์  ทัๅงนีๅ  ฿นกรณีทีไเมสามารถออกระบียบ
กําหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของพัสดุทุกประภทเดຌ  จะกําหนดกรณีตัวอยาง
ของพัสดุประภทหนึไงประภท฿ดพืไอป็นนวทาง฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของพัสดุอืไน โ  กใเดຌ 

มืไอพิจารณาขຌอสนอประกอบกับกณฑ์ทีไหนวยงานของรัฐ฿ชຌ฿นการพิจารณาลຌว  การพิจารณา
ลือกขຌอสนอ฿หຌจัดรียงลําดับตามคะนน  ขຌอสนอ฿ดทีไมีคะนนสูงสุด฿หຌหนวยงานของรัฐลือกขຌอสนอของ
ผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนละ฿หຌบันทึกผลการพิจารณาดังกลาวดຌวย 

฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาคัดลือกละนๅําหนักของตละกณฑ์เวຌ 
฿นประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวน  ลຌวตกรณี  ดຌวย 

฿นกรณีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไมีลักษณะทีไจะตຌองคํานึงถึงทคนลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือกรณีอืไนทีไทํา฿หຌมีปัญหา฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไง  หนวยงานของรัฐ
อาจกําหนด฿หຌมีการยืไนขຌอสนอดຌานทคนิคหรือขຌอสนออืไนกอนการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไงกใเดຌ  
ทัๅงนีๅ  ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๒ ฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศผลผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก
ละหตุผลสนับสนุน฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการ
ทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน 

การลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางจะกระทําเดຌตอมืไอลวงพຌนระยะวลาอุทธรณ์ละเมมีผูຌ฿ดอุทธรณ์
ตามมาตรา  ํํ๓  หรือ฿นกรณีทีไมีการอุทธรณ์  มืไอหนวยงานของรัฐเดຌรับจຌงจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์฿หຌทําการจัดซืๅอจัดจຌางตอเปเดຌ  วຌนตการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีความจําป็นรงดวนตามมาตรา  ๑๒  
(ํ)  (ค)  หรือการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  หรือการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด
฿นกฎกระทรวงทีไออกตามมาตรา  ๕๒  วรรคสอง 

มาตรา ๒๓ กอนลงนาม฿นสัญญา  หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ทีไเดຌดํานินการเปลຌวเดຌ฿นกรณี  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) หนวยงานของรัฐนัๅนเมเดຌรับการจัดสรรงินงบประมาณทีไจะ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง   
หรืองินงบประมาณทีไเดຌรับการจัดสรรเมพียงพอทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนตอเป 

(๎) มีการกระทําทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือทีไเดຌรับการคัดลือก 
มีผลประยชน์รวมกัน  หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน  หรือขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนหรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอืไน฿ด
฿นการสนอราคา  ทัๅงนีๅ  ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
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(๏) การทําการจัดซืๅอจัดจຌางตอเปอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกหนวยงานของรัฐหรือกระทบ
ตอประยชน์สาธารณะ 

(๐) กรณีอืไน฿นทํานองดียวกับ  (ํ)  (๎)  หรือ  (๏)  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
การยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางตามวรรคหนึไงป็นอกสิทธิ่ของหนวยงานของรัฐ  ผูຌยืไนขຌอสนอ 

฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไถกูยกลิกนัๅนจะรียกรຌองคาสียหาย฿ด โ  จากหนวยงานของรัฐเมเดຌ 
มืไอมีการยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌาง  ฿หຌหนวยงานของรัฐจຌง฿หຌผูຌประกอบการซึไงมารับหรือซืๅออกสาร

ชิญชวนทุกรายทราบถึงหตุผลทีไตຌองยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงนัๅน 
฿นกรณีทีไมีหนวยงานของรัฐป็นผูຌยืไนขຌอสนอตัๅงตสองรายขึๅนเป  มิ฿หຌถือวาหนวยงานของรัฐนัๅน

มีผลประยชน์รวมกันหรือมีสวนเดຌสียกับหนวยงานของรัฐอืไนตาม  (๎) 
ประกาศตามวรรคหนึไง  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละ 

ของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไ 
ปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  ฿นการนีๅ  หนวยงานของรัฐจะผยพรประกาศดังกลาวดยวิธีการอืไน
ดຌวยกใเดຌ 

มาตรา ๒๘ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ  
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 
งานจຌางทีไปรึกษา 

 

 

มาตรา ๒๕ งานจຌางทีไปรึกษาอาจกระทําเดຌดยวิธี  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนทีไปรึกษาทัไวเปทีไมีคุณสมบัติ

ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ 
(๎) วิธีคัดลือก  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนฉพาะทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเข

ทีไหนวยงานของรัฐกําหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  วຌนต฿นงานนัๅนมีทีไปรึกษาทีไมี
คุณสมบัติตรงตามทีไกําหนดนຌอยกวาสามราย 

(๏) วิธีฉพาะจาะจง  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตาม
งืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  หรือ฿หຌขຌามาจรจาตอรองราคา 

มาตรา ๓์ งานจຌางทีไปรึกษา  ฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌวิธี฿ดวิธีหนึไงตามมาตรา  ๒๕  
ตามหลักกณฑ์  ดังตอเปนีๅ   

(ํ) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ฿หຌ฿ชຌกับงานทีไเมซับซຌอน  งานทีไมีลักษณะ
ป็นงานประจําของหนวยงานของรัฐ  หรืองานทีไมีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  ละมีทีไปรึกษาซึไงสามารถ
ทํางานนัๅนเดຌป็นการทัไวเป 
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(๎) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก  ฿หຌกระทําเดຌ฿นกรณี  ดังตอเปนีๅ 
 (ก) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว  ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับ 

การคัดลือก 
 (ข) ป็นงานทีไซับซຌอน  ซับซຌอนมาก  หรือทีไมีทคนิคฉพาะเมหมาะทีไจะดํานินการ 

ดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
 (ค) ป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนจํานวนจํากัด 
 (ง) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
(๏) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง  ฿หຌกระทําเดຌ฿นกรณี  ดังตอเปนีๅ 
 (ก) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธีคัดลือก  หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌว  ตเมมี 

ผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 
 (ข) งานจຌางทีไมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไงเมกินวงงินตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
 (ค) ป็นงานทีไจําป็นตຌอง฿หຌทีไปรึกษารายดิมทําตอจากงานทีไเดຌทําเวຌลຌวนืไองจากหตุผล

ทางทคนิค 
 (ง) ป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนจํานวนจํากัดละมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไง 

เมกินวงงินตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
 (จ) ป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนพียงรายดียว 
 (ฉ) ป็นงานทีไมีความจําป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ  หากลาชຌา 

จะสียหายกหนวยงานของรัฐหรือความมัไนคงของชาติ 
 (ช) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอํานาจประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง

กําหนดกรณีตัวอยางของงานทีไเมซับซຌอนตาม  (ํ)  หรืองานทีไซับซຌอน  ซับซຌอนมาก  หรือทีไมีทคนิคฉพาะ
ตาม  (๎)  (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอกําหนดรายละอียดอืไนของงานจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไงพิไมติมเดຌ
ตามความจําป็นพืไอประยชน์฿นการดํานินการ 

มาตรา ๓ํ รายละอียดของวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางสําหรับงานจຌางทีไปรึกษา฿นหมวดนีๅ 
ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  ฿หຌป็นเปตามระบียบ 
ทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๎ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘  มา฿ชຌบังคับกับงานจຌางทีไปรึกษาตามหมวดนีๅ 
ดยอนุลม 

มาตรา ๓๏ ทีไปรึกษาทีไจะขຌารวมการสนองานกับหนวยงานของรัฐ  ตຌองป็นทีไปรึกษา 
ทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  วຌนตจะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ขຌอมูล 
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ทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  วาเมมีทีไปรึกษาป็นผูຌ฿หຌบริการ฿นงานทีไจຌางนัๅน  หรือป็นงานจຌางทีไปรึกษา
ของหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ 

วิธีการยืไนขอขึๅนทะบียนทีไปรึกษา  คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌาม  การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน  
ละอัตราคาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียน  รวมทัๅงหลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์
฿นกรณีทีไศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เมขึๅนทะบียน฿หຌป็นทีไปรึกษา  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด
฿นกฎกระทรวง  ทัๅงนีๅ  ฿นการออกกฎกระทรวงทีไกีไยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตຌองหຌามของทีไปรึกษา 
฿หຌคํานึงถึงความสอดคลຌองกับกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองกับการประกอบวิชาชีพของทีไปรึกษาดຌวย 

฿นกรณีทีไหในสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระบียบกําหนดหลักกณฑ์การขึๅนทะบียนทีไปรึกษาเวຌ
ป็นอยางอืไนกใเดຌ 

มาตรา ๓๐ ฿นการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาตละครัๅง  ฿หຌผูຌมีอํานาจตงตัๅงคณะกรรมการ
ดํานินงานจຌางทีไปรึกษา  พืไอรับผิดชอบ฿นการดํานินงานจຌางทีไปรึกษานัๅน 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  ละหนຌาทีไของคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษา  ฿หຌป็นเป 
ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

คาตอบทนคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๓๑ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ  ฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการดยคํานึงถึง
ความคุຌมคาละวัตถุประสงค์ของงานจຌางทีไปรึกษาป็นสําคัญ  ดย฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌานคุณภาพ  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ผลงานละประสบการณ์ของทีไปรึกษา 
(๎) วิธีการบริหารละวิธีการปฏิบัติงาน 
(๏) จํานวนบุคลากรทีไรวมงาน 
(๐) ประภทของทีไปรึกษาทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน   
(๑) ขຌอสนอทางดຌานการงิน 
(๒) กณฑ์อืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
ประภทของทีไปรึกษาทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุนตาม  (๐)  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด 

฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๒ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีตามมาตรา  ๒๕  (ํ)  หรือ  (๎)  นอกจาก

฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌานคุณภาพตามมาตรา  ๓๑  ลຌว  ฿หຌป็นเปตามกณฑ์฿นการพิจารณาละการ฿หຌนๅําหนัก  
ดังตอเปนีๅดຌวย 

(ํ) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาพืไอดํานินงานประจํา  งานทีไมีมาตรฐานชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยูลຌว  หรืองานทีไเมซับซຌอน  ฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌว 
ละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไสนอราคาตไําสุด   
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(๎) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไป็นเปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรืองานทีไซับซຌอน   
฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌวละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไเดຌคะนนรวม
ดຌานคุณภาพละดຌานราคามากทีไสุด 

(๏) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไมีความซับซຌอนมาก  ฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ 
ทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌวละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด 

รัฐมนตรีอาจออกระบียบกําหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของงานจຌาง 
ทีไปรึกษาประภท฿ดหรือกําหนดรายละอียดอืไนของงานจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไงพิไมติมเดຌ 
ตามความจําป็นพืไอประยชน์฿นการดํานินการ 

มาตรา ๓๓ การจัดทําประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวนทีไปรึกษา฿หຌขຌารวมการยืไนขຌอสนอ  
ละการประกาศผลผูຌชนะหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก  ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๎  ละมาตรา  ๒๒  มา฿ชຌบังคับ
ดยอนุลม 

มาตรา ๓๘ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนงานจຌางทีไปรึกษาทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ   
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๘ 
งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

 

 

มาตรา ๓๕ งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางอาจกระทําเดຌดยวิธีดังตอเปนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
(๎) วิธีคัดลือก 
(๏) วิธีฉพาะจาะจง 
(๐) วิธีประกวดบบ 
มาตรา ๘์ วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ฿หຌ฿ชຌกับงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

ทีไมีลักษณะเมซับซຌอน 
มาตรา ๘ํ วิธีคัดลือก  ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงานของรัฐ

ชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไน
ขຌอสนอ  วຌนต฿นงานนัๅนมีผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไกําหนดนຌอยกวาสามราย  ทัๅงนีๅ  ฿หຌกระทําเดຌ
฿นกรณีดังตอเปนีๅ 

(ํ) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว  ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 
(๎) ป็นงานจຌางทีไมีลักษณะซับซຌอนหรือซับซຌอนมาก 
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(๏) ป็นงานกีไยวกับการออกบบหรือ฿ชຌความคิด  ชน  รูปบบสิไงกอสรຌาง  ซึไงหนวยงานของรัฐ
เมมีขຌอมูลพียงพอทีไจะกําหนดรายละอียดบืๅองตຌนเดຌ 

(๐) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๎ วิธีฉพาะจาะจง  ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงาน

ของรัฐลือกจຌางผูຌ฿หຌบริการราย฿ดรายหนึไงซึไงคยทราบหรือคยหในความสามารถลຌว  ตามทีไคณะกรรมการ
ดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจงเดຌพิจารณาสนอนะ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌกระทําเดຌ
฿นกรณีดังตอเปนีๅ 

(ํ) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธีคัดลือก  หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌว  ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  
หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 

(๎) ฿หຌ฿ชຌกับงานจຌางทีไมีวงงินงบประมาณคากอสรຌางเมกินวงงินตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
(๏) ป็นงานทีไมีความจําป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ  หากลาชຌาจะสียหาย

กหนวยงานของรัฐหรือความมัไนคงของชาติ 
(๐) ป็นงานทีไจําป็นตຌอง฿หຌผูຌ฿หຌบริการรายดิมทําตอจากงานทีไเดຌทําเวຌลຌว  นืไองจากหตุผล

ทางทคนิค 
(๑) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๏ วิธีประกวดบบ  ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงานของรัฐ

ชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  พืไอออกบบ
งานกอสรຌางทีไมีลักษณะพิศษ  ป็นทีไชิดชูคุณคาทางดຌานศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอืไน
ตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง   

มาตรา ๘๐ พืไอประยชน์฿นการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตามมาตรา  ๘  ์ 

มาตรา  ๘ํ  มาตรา  ๘๎  ละมาตรา  ๘๏  รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอกําหนดรายละอียดอืไนของ 
งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางพิไมติมเดຌตามความจําป็นพืไอประยชน์฿นการดํานินการ 

มาตรา ๘๑ รายละอียดของวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางสําหรับงานจຌางออกบบหรือควบคุม 
งานกอสรຌาง฿นหมวดนีๅดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง   
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๒ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘  มา฿ชຌบังคับกับงานจຌางออกบบหรือควบคุม 
งานกอสรຌางตามหมวดนีๅดยอนุลม 

มาตรา ๘๓ ฿นการจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ผูຌ฿หຌบริการ
ตຌองมี฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  ลຌวตกรณี 

ผูຌ฿หຌบริการตามวรรคหนึไงทีไป็นนิติบุคคล  ตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับสภาวิชาชีพนัๅน โ  ดຌวย 
มาตรา ๘๘ ผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไป็นคูสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐตຌองเมมีสวนเดຌสียกับผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นงานนัๅน  ทัๅงนีๅ  ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๕ ฿นการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตละครัๅง  ฿หຌผูຌมีอํานาจ
ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  พืไอรับผิดชอบ฿นการดํานินงาน
จຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางนัๅน 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  ละหนຌาทีไของคณะกรรมการตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามระบียบ
ทีไรัฐมนตรีกําหนด 

คาตอบทนคณะกรรมการตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๕์ ฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  

฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไมีนวคิดของงานจຌางทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด   
อัตราคาจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด 

฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ๕ํ การจัดทําประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบ

หรือควบคุมงานกอสรຌาง฿หຌขຌารวมการยืไนขຌอสนอ  ละการประกาศผลผูຌชนะหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก   
฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๎  ละมาตรา  ๒๒  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

มาตรา ๕๎ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
ทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๕ 
การทําสัญญา 

 

 

มาตรา ๕๏ หนวยงานของรัฐตຌองทําสัญญาตามบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 
ดยความหในชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทัๅงนีๅ  บบสัญญานัๅน฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาดຌวย 

การทําสัญญาราย฿ดถຌาจําป็นตຌองมีขຌอความหรือรายการตกตางเปจากบบสัญญาตามวรรคหนึไง  
ดยมีสาระสําคัญตามทีไกําหนดเวຌ฿นบบสัญญาละเมทํา฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบ  กใ฿หຌกระทําเดຌ  
วຌนตหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ  กใ฿หຌสงรางสัญญานัๅนเป฿หຌ
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน 

฿นกรณีทีไเมอาจทําสัญญาตามบบสัญญาตามวรรคหนึไงเดຌ  ละจําป็นตຌองรางสัญญาขึๅน฿หม  
฿หຌสงรางสัญญานัๅนเป฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน  วຌนตการทําสัญญา 
ตามบบทีไสํานักงานอัยการสูงสุดเดຌคย฿หຌความหในชอบมาลຌว  กใ฿หຌกระทําเดຌ 

฿นกรณีจําป็นตຌองทําสัญญาป็นภาษาตางประทศ  ฿หຌทําป็นภาษาอังกฤษละตຌองจัดทํา
ขຌอสรุปสาระสําคัญหงสัญญาป็นภาษาเทยตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด 
฿นราชกิจจานุบกษา  วຌนตการทําสัญญาป็นภาษาตางประทศตามบบสัญญาทีไคณะกรรมการนยบาย
กําหนด   



หนຌา   ๐๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมเดຌทําสัญญาตามบบสัญญาตามวรรคหนึไงหรือเมเดຌสงรางสัญญา 
฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือตามมาตรา  ๕๓  
วรรคหนึไง  ลຌวตกรณี  ฿หຌหนวยงานของรัฐสงสัญญานัๅน฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบ
฿นภายหลังเดຌ  มืไอสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบลຌว  หรือมืไอสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาหในชอบต฿หຌกຌเขสัญญา  ถຌาหนวยงานของรัฐกຌเขสัญญานัๅน฿หຌป็นเปตามความหในของ
สํานักงานอัยการสูงสุดลຌว  ฿หຌถือวาสัญญานัๅนมีผลสมบูรณ์ 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมเดຌทําสัญญาตามบบสัญญาตามวรรคหนึไง  หนวยงานของรัฐ 
เมกຌเขสัญญาตามความหในของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคูสัญญาเมตกลงหรือยินยอม฿หຌกຌเขสัญญา
ตามความหในของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากขຌอสัญญาทีไตกตางจากบบสัญญาหรือขຌอสัญญาทีไเมกຌเข
ตามความหในของสํานักงานอัยการสูงสุดป็นสวนทีไป็นสาระสําคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดอยางรຌายรง
ตามมาตรา  ํ์๐  ฿หຌถือวาสัญญานัๅนป็นมฆะ 

มาตรา ๕๐ การทําสัญญาของหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ  จะทําสัญญาป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประทศทีไหนวยงานของรัฐนัๅนตัๅงอยู  ดยผานการพิจารณาของผูຌชีไยวชาญของหนวยงาน
ของรัฐกใเดຌ 

มาตรา ๕๑ สัญญาทีไทํา฿นราชอาณาจักรตຌองมีขຌอตกลง฿นการหຌามคูสัญญาเปจຌางชวง 
฿หຌผูຌอืไนทําอีกทอดหนึไง  เมวาทัๅงหมดหรือตบางสวน  วຌนตการจຌางชวงตบางสวนทีไเดຌรับอนุญาตจาก
หนวยงานของรัฐทีไป็นคูสัญญาลຌว  ถຌาคูสัญญาเปจຌางชวงดยฝຆาฝนขຌอตกลงดังกลาว  ตຌองกําหนด฿หຌมี
คาปรับสําหรับการฝຆาฝนขຌอตกลงนัๅนเมนຌอยกวารຌอยละสิบของวงงินของงานทีไจຌางชวงตามสัญญา 

มาตรา ๕๒ หนวยงานของรัฐอาจจัดทําขຌอตกลงป็นหนังสือดยเมทําตามบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๕๏  กใเดຌ  ฉพาะ฿นกรณี  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) การจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา  ๑๒  (ํ)  (ค)  หรือการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธี
ฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๑๒  (๎)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ)  หรือการจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง 
ตามมาตรา  ๓์  (๏)  (ข) 

(๎) การจัดซืๅอจัดจຌางจากหนวยงานของรัฐ 
(๏) กรณีทีไคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุเดຌครบถຌวนภาย฿นหຌาวันทําการนับตัๅงตวันถัดจาก 

วันทําขຌอตกลงป็นหนังสือ 
(๐) การชาซึไงผูຌชาเมตຌองสียงินอืไน฿ดนอกจากคาชา 
(๑) กรณีอืไนตามทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 
฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางมีวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จะเมทําขຌอตกลง 

ป็นหนังสือเวຌตอกันกใเดຌ  ตตຌองมีหลักฐาน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน 
฿นการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงงินลใกนຌอย฿หຌตกตางกันตามขนาด 

หรือประภทของหนวยงานของรัฐกใเดຌ 
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มาตรา ๕๓ สัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือทีไเดຌลงนามลຌวจะกຌเขเมเดຌ  วຌนต฿นกรณี
ดังตอเปนีๅ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของผูຌมีอํานาจทีไจะพิจารณาอนุมัติ฿หຌกຌเขเดຌ 

(ํ) ป็นการกຌเขตามมาตรา  ๕๏  วรรคหຌา   
(๎) ฿นกรณีทีไมีความจําป็นตຌองกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลง  หากการกຌเขนัๅนเมทํา฿หຌหนวยงาน

ของรัฐสียประยชน์ 
(๏) ป็นการกຌเขพืไอประยชน์กหนวยงานของรัฐหรือประยชน์สาธารณะ 
(๐) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
฿นกรณีการกຌเขสัญญาทีไหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา฿นทางสียประยชน์หรือเมรัดกุมพอ

กใ฿หຌสงรางสัญญาทีไกຌเขนัๅนเป฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน 
การกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงตามวรรคหนึไงหรือวรรคสองจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง  หากมีความจําป็นตຌองพิไมหรือลดวงงิน  หรือพิไมหรือลด
ระยะวลาสงมอบหรือระยะวลา฿นการทํางาน  ฿หຌตกลงพรຌอมกันเป 

฿นกรณีทีไมีการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงพืไอพิไมวงงิน  มืไอรวมวงงินตามสัญญาหรือขຌอตกลงดิม
ละวงงินทีไพิไมขึๅน฿หมลຌว  หากวงงินรวมดังกลาวมีผลทํา฿หຌผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางปลีไยนปลงเป  
จะตຌองดํานินการ฿หຌผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางตามวงงินรวมดังกลาวป็นผูຌอนุมัติการกຌเขสัญญา
หรือขຌอตกลงดຌวย 

฿นกรณีทีไมีการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงพืไอลดวงงิน  ฿หຌผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌาง 
ตามวงงินดิมป็นผูຌอนุมัติการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลง 

มาตรา ๕๘ ฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศผยพรสาระสําคัญของสัญญาหรือขຌอตกลง 
ทีไเดຌลงนามลຌว  รวมทัๅงการกຌเขปลีไยนปลงสัญญาหรือขຌอตกลง฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๕๕ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการทําสัญญาทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ   
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ํ์ 
การบริหารสัญญาละการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ํ์์ ฿นการดํานินการตามสัญญาหรือขຌอตกลง  ฿หຌผูຌมีอํานาจตงตัๅงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพืไอรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  ละหนຌาทีไของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ฿หຌป็นเปตามระบียบ 
ทีไรัฐมนตรีกําหนด 



หนຌา   ๐๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางมีวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จะตงตัๅงบุคคลหนึไง
บุคคล฿ดป็นผูຌตรวจรับพัสดุนัๅน  ดย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไชนดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกใเดຌ  ละ฿หຌนํา
บทบัญญัติมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

ผูຌรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึไงละวรรคสาม 
ซึไงเม฿ชผูຌทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทีไปฏิบัติงานกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ   
฿หຌเดຌรับคาตอบทนตามทีไกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ํ์ํ งานจຌางกอสรຌางทีไมีขัๅนตอนการดํานินการป็นระยะ โ  อันจําป็นตຌองมี 
การควบคุมงานอยาง฿กลຌชิด  หรือมีงืไอนเขการจายงินป็นงวดตามความกຌาวหนຌาของงาน  ฿หຌมีผูຌควบคุมงาน
ซึไงตงตัๅงดยผูຌมีอํานาจพืไอรับผิดชอบ฿นการควบคุมงานกอสรຌางนัๅน 

การตงตัๅง  คุณสมบัติ  ละหนຌาทีไของผูຌควบคุมงาน  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
คาตอบทนผูຌควบคุมงานตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ํ์๎ การงดหรือลดคาปรับ฿หຌกคูสัญญา  หรือการขยายวลาทําการตามสัญญา 

หรือขຌอตกลง  ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของผูຌมีอํานาจทีไจะพิจารณาเดຌตามจํานวนวันทีไมีหตุกิดขึๅนจริง  ฉพาะ฿นกรณี  
ดังตอเปนีๅ 

(ํ) หตุกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 
(๎) หตุสุดวิสัย 
(๏) หตุกิดจากพฤติการณ์อันหนึไงอัน฿ดทีไคูสัญญาเมตຌองรับผิดตามกฎหมาย 
(๐) หตุอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
หลักกณฑ์ละวิธีการของดหรือลดคาปรับ฿หຌกคูสัญญา  หรือการขยายวลาทําการตามสัญญา

หรือขຌอตกลง  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ํ์๏  ฿นกรณีทีไมีหตุบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลงตอเปนีๅ  ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของ 

ผูຌมีอํานาจทีไจะบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลงกับคูสัญญา 
(ํ) หตุตามทีไกฎหมายกําหนด 
(๎) หตุอันชืไอเดຌวาผูຌขายหรือผูຌรับจຌางเมสามารถสงมอบงานหรือทํางาน฿หຌลຌวสรใจเดຌภาย฿น

ระยะวลาทีไกําหนด 
(๏) หตุอืไนตามทีไกําหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง 
(๐) หตุอืไนตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคูสัญญาทีไจะบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง  ฿หຌผูຌมีอํานาจพิจารณาเดຌฉพาะ฿นกรณี 

ทีไป็นประยชน์กหนวยงานของรัฐดยตรงหรือพืไอประยชน์สาธารณะ  หรือพืไอกຌเขขຌอสียปรียบของ
หนวยงานของรัฐ฿นการทีไจะปฏิบัติตามสัญญาหรือขຌอตกลงนัๅนตอเป 



หนຌา   ๐๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นฝຆายบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง  หรือการบอกลิกสัญญา 
หรือขຌอตกลงนัๅนป็นกรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌรียกคาปรับ  ลຌวตกรณี  หากคูสัญญาหในวา  หนวยงานของรัฐ
ตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย  คูสัญญาจะยืไนคําขอตอหนวยงานของรัฐ฿หຌพิจารณาชด฿ชຌคาสียหายกใเดຌ   
฿นการนีๅ  หนวยงานของรัฐตຌองออก฿บรับคําขอ฿หຌเวຌป็นหลักฐานละพิจารณาคําขอนัๅนดยเมชักชຌา   
มืไอหนวยงานของรัฐมีหนังสือจຌงผลการพิจารณาป็นชน฿ดลຌว  หากคูสัญญายังเมพอ฿จ฿นผลการพิจารณา
กใ฿หຌมีสิทธิฟ้องคดีตอศาลพืไอรียก฿หຌชด฿ชຌคาสียหายตามสัญญาตอเป  ทัๅงนีๅ  หลักกณฑ์  วิธีการ   
ละระยะวลา฿นการพิจารณาคําขอของหนวยงานของรัฐ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด   
ซึไงอยางนຌอยตຌองกําหนด฿หຌหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนพืไอพิจารณาคาสียหายละ 
การกําหนดวงงินคาสียหายทีไตຌองรายงานตอกระทรวงการคลังพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ 

มาตรา ํ์๐ ฿นกรณีทีไสัญญาหรือขຌอตกลงกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางกิดจากกรณีทีไหนวยงาน
ของรัฐมิเดຌปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ  
฿นสวนทีไเมป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดเมรຌายรง  หาทํา฿หຌสัญญาหรือขຌอตกลงกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน
ป็นมฆะเม 

฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอํานาจประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอยางทีไถือวาป็นสวนทีไป็นสาระสําคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดอยางรຌายรง  หรือทีไเมป็น
สาระสําคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดเมรຌายรงตามวรรคหนึไง   

฿นกรณีทีไมีปัญหากีไยวกับความป็นมฆะของสัญญาหรือขຌอตกลงตามวรรคหนึไง  ฿หຌคูสัญญา 
ฝຆายหนึไงฝຆาย฿ดสนอรืไองตอคณะกรรมการนยบายป็นผูຌวินิจฉัยชีๅขาด 

มาตรา ํ์๑ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการบริหารสัญญาละการตรวจรับพัสดุทีไเมเดຌ
บัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ํํ 

การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ 
 

 

มาตรา ํ์๒ พืไอประยชน์ของหนวยงานของรัฐ  ฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ 
ทีไจะขຌามาป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  ฿หຌหนวยงานของรัฐประมินผล
การปฏิบัติงานของผูຌประกอบการทีไขຌารวมการจัดซืๅอจัดจຌางกับหนวยงานของรัฐ   

การประมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึไง  ฿หຌพิจารณาถึงความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน 
฿หຌลຌวสรใจตามสัญญาของคูสัญญาป็นสําคัญ 

ผูຌประกอบการราย฿ดทีไมีผลการประมินเมผานกณฑ์ทีไกําหนด  จะถูกระงับการยืไนขຌอสนอ 
หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐเวຌชัไวคราว  จนกวาจะมีผลการปฏิบัติงานป็นเปตามกณฑ์ทีไกําหนด 



หนຌา   ๐๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามวรรคหนึไง  วรรคสอง   
ละวรรคสาม  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ํ์๓ ผลการประมินการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามมาตรา  ํ์๒  ฿หຌป็นสวนหนึไง
ของกณฑ์฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอกับหนวยงานของรัฐ 

มาตรา ํ์๘ ฿นกรณีทีไ หในสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระบียบกําหนดการประมินผล 
การปฏิบัติงานอืไนนอกหนือจากความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌลຌวสรใจตามสัญญากใเดຌ  พืไอประยชน์
฿นการพัฒนาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  
ละ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ํ์๒  วรรคสามละวรรคสีไ  มา฿ชຌบังคับกับการประมินผลการปฏิบัติงานอืไน
ดยอนุลม 

หมวด  ํ๎ 
การทิๅงงาน 

 

 

มาตรา ํ์๕ ฿นกรณีทีไปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการ
ดังตอเปนีๅ  ดยเมมีหตุผลอันสมควร  ฿หຌถือวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญานัๅนกระทําการอันมีลักษณะป็น
การทิๅงงาน 

(ํ) ป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกลຌวเมยอมเปทําสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ 
กับหนวยงานของรัฐภาย฿นวลาทีไกําหนด 

(๎) คูสัญญาของหนวยงานของรัฐหรือผูຌรับจຌางชวงทีไหนวยงานของรัฐอนุญาต฿หຌรับชวงงานเดຌ  
เมปฏิบัติตามสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือนัๅน 

(๏) มืไอปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะป็น
การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม  หรือกระทําการดยเมสุจริต 

(๐) มืไอปรากฏวาผลการปฏิบัติตามสัญญาของทีไปรึกษาหรือผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบ 
หรือควบคุมงานกอสรຌางมีขຌอบกพรอง  ผิดพลาด  หรือกอ฿หຌกิดความสียหายกหนวยงานของรัฐอยางรຌายรง 

(๑) มืไอปรากฏวาผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางหรือผูຌประกอบการ 
งานกอสรຌางเมปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๒) การกระทําอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
฿หຌปลัดกระทรวงการคลังป็นผูຌมีอํานาจสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาป็นผูຌทิๅงงาน  ละ฿หຌจຌงวียน

รายชืไอผูຌทิๅงงาน฿หຌหนวยงานของรัฐทราบกับจຌงวียน฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทัๅงจຌง฿หຌผูຌทิๅงงานทราบดຌวย 

฿นกรณีทีไนิติบุคคลป็นผูຌทิๅงงาน  ถຌาการกระทําดังกลาวกิดจากหุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  
ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅน  ฿หຌสัไง฿หຌบุคคลดังกลาวป็นผูຌทิๅงงานดຌวย 



หนຌา   ๐๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หลักกณฑ์ละวิธีการพิจารณาสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาป็นผูຌทิๅงงาน  ละการจຌงวียน
รายชืไอผูຌทิๅงงาน  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ํํ์ ผูຌทีไถูกสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามมาตรา  ํ์๕  อาจรຌองขอ฿หຌเดຌรับการพิกถอน
การป็นผูຌทิๅงงานเดຌ  ดยอยางนຌอยตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ป็นผูຌทีไมีฐานะการงินมัไนคง   
(๎) มีการชําระภาษีดยถูกตຌองตามกฎหมาย  ละ   
(๏) เดຌพຌนกําหนดระยะวลาการจຌงวียนรายชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
หลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการขอพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงานละการพิจารณาพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงาน  

฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ํํํ มืไอเดຌมีการจຌงวียนรายชืไอผูຌทิๅงงานตามมาตรา  ํ์๕  ลຌว  หຌามหนวยงานของรัฐ

ทําการจัดซืๅอจัดจຌางกับผูຌทิๅงงานซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงานป็นหุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  
ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย  วຌนตจะเดຌมีการพิกถอน 
การป็นผูຌทิๅงงานตามมาตรา  ํํ์  ลຌว 

หมวด  ํ๏ 
การบริหารพัสดุ 

 

 

มาตรา ํํ๎ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีการควบคุมละดูลพัสดุทีไอยู฿นความครอบครอง
฿หຌมีการ฿ชຌละการบริหารพัสดุทีไหมาะสม  คุຌมคา  ละกิดประยชน์ตอหนวยงานของรัฐมากทีไสุด 

มาตรา ํํ๏ การดํานินการตามมาตรา  ํํ๎  ซึไงรวมถึงการกใบ  การบันทึก  การบิกจาย  
การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  ละการจําหนายพัสดุ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ํ๐ 
การอุทธรณ์ 

 

 

มาตรา ํํ๐ ผูຌซึไงเดຌยืไนขຌอสนอพืไอทําการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุกับหนวยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ  ฿นกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ 
ละวิธีการทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ  
ป็นหตุ฿หຌตนเมเดຌรับการประกาศผลป็นผูຌชนะหรือเมเดຌรับการคัดลือกป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

มาตรา ํํ๑ ผูຌมีสิทธิอุทธรณ์จะยืไนอุทธรณ์฿นรืไองดังตอเปนีๅเมเดຌ 
(ํ) การลือก฿ชຌวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางหรือกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาผลการจัดซืๅอจัดจຌาง 

ตามพระราชบัญญัตินีๅของหนวยงานของรัฐ 



หนຌา   ๐๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) การยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา  ๒๓   
(๏) การละวຌนการอຌางถึงพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตาม

พระราชบัญญัตินีๅ฿นสวนทีไกีไยวขຌองดยตรงกับการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นประกาศ  อกสาร  หรือหนังสือชิญชวน
ของหนวยงานของรัฐ 

(๐) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ํํ๒ การอุทธรณ์ตຌองทําป็นหนังสือลงลายมือชืไอผูຌอุทธรณ์ 
฿นหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึไง  ตຌอง฿ชຌถຌอยคําสุภาพ  ละระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอันป็นหตุ

หงการอุทธรณ์฿หຌชัดจน  พรຌอมนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย 
฿นกรณีทีไหในสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์ป็นอยางอืไนหรือรายละอียด

กีไยวกับการอุทธรณ์อืไนดຌวยกใเดຌ 
มาตรา ํํ๓ ฿หຌผูຌมีสิทธิอุทธรณ์ยืไนอุทธรณ์ตอหนวยงานของรัฐนัๅนภาย฿นจใดวันทําการ 

นบัตวันประกาศผลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ํํ๘ ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาละวินิจฉัยอุทธรณ์฿หຌลຌวสรใจภาย฿นจใดวันทําการ

นับตวันทีไเดຌรับอุทธรณ์  ฿นกรณีทีไหในดຌวยกับอุทธรณ์กใ฿หຌดํานินการตามความหในนัๅนภาย฿นกําหนดวลา
ดังกลาว 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมหในดຌวยกับอุทธรณ์  เมวาทัๅงหมดหรือบางสวน฿หຌรงรายงานความหใน
พรຌอมหตุผลเปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ํํ๕  ภาย฿นสามวันทําการนับตวันทีไ 
ครบกําหนดตามวรรคหนึไง   

มาตรา ํํ๕ มืไอเดຌรับรายงานจากหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ํํ๘  ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรายงานดังกลาว   
หากรืไอง฿ดเมอาจพิจารณาเดຌทัน฿นกําหนดนัๅน  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะวลาออกเปเดຌ 
เมกินสองครัๅง  ครัๅงละเมกินสิบหຌาวันนับตวันทีไครบกําหนดวลาดังกลาว  ละจຌง฿หຌผูຌอุทธรณ์ละผูຌชนะ
การจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือกทราบ   

฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หในวาอุทธรณ์ฟังขึๅนละมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌาง 
อยางมีนัยสําคัญ  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สัไง฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการ฿หຌมีการจัดซืๅอจัดจຌาง฿หม  
หรือริไมจากขัๅนตอน฿ดตามทีไหในสมควร  ฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หในวาอุทธรณ์ฟังเมขึๅน
หรือเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยสําคัญ  ฿หຌจຌงหนวยงานของรัฐพืไอทําการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์฿หຌป็นทีไสุด 
฿นกรณีทีไพຌนกําหนดระยะวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึไงลຌว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาเมลຌวสรใจ  ฿หຌยุติรืไอง  ละ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จຌงผูຌอุทธรณ์ละผูຌชนะ 
การจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือกทราบ  พรຌอมกับจຌง฿หຌหนวยงานของรัฐทําการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป 



หนຌา   ๐๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

ผูຌอุทธรณ์ผูຌ฿ดเมพอ฿จคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติรืไองตามวรรคสีไ  
ละหในวาหนวยงานของรัฐตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย  ผูຌนัๅนมีสิทธิฟ้องคดีตอศาลพืไอรียก฿หຌหนวยงานของรัฐ
ชด฿ชຌคาสียหายเดຌ  ตการฟ้องคดีดังกลาวเมมีผลกระทบตอการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหนวยงานของรัฐเดຌลงนาม
฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนลຌว 

หมวด  ํ๑ 
บทกําหนดทษ 

 

 

มาตรา ํ๎์ ผูຌ฿ดป็นจຌาหนຌาทีไหรือป็นผูຌมีอํานาจหนຌาทีไ฿นการดํานินการกีไยวกับการจัดซืๅอ
จัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ  ปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅดยมิชอบ
พืไอ฿หຌกิดความสียหายกผูຌหนึไงผูຌ฿ด  หรือปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
ดยทุจริต  ตຌองระวางทษจําคุกตัๅงตหนึไงปีถึงสิบปี  หรือปรับตัๅงตสองหมืไนบาทถึงสองสนบาท   
หรือทัๅงจําทัๅงปรับ 

ผูຌ฿ดป็นผูຌ฿ชຌหรือผูຌสนับสนุน฿นการกระทําความผิดตามวรรคหนึไง  ผูຌนัๅนตຌองระวางทษตามทีไ
กําหนดเวຌสําหรับความผิดตามวรรคหนึไง 

มาตรา ํ๎ํ ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามคําสัไงของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา  ๏ํ  หรือคําสัไงของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๐๑  ละคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
ลຌวตกรณี  พิจารณาลຌวหในวาป็นการเมปฏิบัติตามคําสัไงดยเมมีหตุผลอันสมควร  ผูຌนัๅนมีความผิด
ฐานขัดคําสัไงจຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา฿หຌดํานินคดีกผูຌนัๅนตอเป 

บทฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ํ๎๎ ฿หຌระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละระบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ละบรรดาระบียบ  
ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  ละขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  
หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ   
ยังคง฿ชຌบังคับเดຌตอเปทาทีไเมขัดหรือยຌงกับพระราชบัญญัตินีๅจนกวาจะมีกฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศ
฿นรืไองนัๅน โ  ตามพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ 



หนຌา   ๑์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

การดํานินการออกกฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึไง  ฿หຌดํานินการ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นหนึไงปีนับตวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  หากเมสามารถดํานินการเดຌ฿หຌรัฐมนตรีรายงานหตุผล
ทีไเมอาจดํานินการเดຌตอคณะรัฐมนตรีพืไอทราบ 

มาตรา ํ๎๏ ฿นกรณีทีไเมอาจนําระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  
หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  หรือบรรดา
ระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ   ละขຌอกําหนด฿ด  โ   กีไยวกับพัสดุ   การจัดซืๅอจัดจຌาง   
หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ  มา฿ชຌบังคับ฿นรืไอง฿ดเดຌตามมาตรา  ํ๎๎  การดํานินการของหนวยงานของรัฐ 
฿นรืไองนัๅน฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  ทัๅงนีๅ  ฿นกรณีทีไยังเมมีการตงตัๅงกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิ  ฿หຌคณะกรรมการนยบายประกอบดຌวยกรรมการทัๅงหมดทาทีไมีอยูจนกวาจะมีการตงตัๅง
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ํ๎๐ ฿นกรณีทีไคณะกรรมการนยบายยังมิเดຌออกประกาศตามความ฿นมาตรา  ๓  
วรรคสอง  หรือคณะกรรมการนยบายเดຌออกประกาศตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสอง  ลຌว  ตหนวยงานของรัฐ
ยังมิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสีไ  การจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา  ๓  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  
฿หຌป็นเปตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ละบรรดาระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  
ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน 
ของรัฐอืไนทีไ เมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ   พ .ศ .   ๎๑๏๑   
หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ  
จนกวาจะมีประกาศทีไออกตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสอง  หรือกฎหรือระบียบทีไออกตามความ 
฿นมาตรา  ๓  วรรคสีไ  ลຌวตกรณี  ฿ชຌบังคับ 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการนยบายเดຌออกประกาศตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสอง  ลຌว   
ตหนวยงานของรัฐ฿ดยังมิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสีไ  หากหนวยงานของรัฐนัๅน
มิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสีไ  ภาย฿นหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันทีไประกาศของ
คณะกรรมการนยบายทีไออกตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสอง  ฿ชຌบังคับ  การจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา  ๓  (ํ)  
(๎)  หรือ  (๏)  ลຌวตกรณี  ของหนวยงานของรัฐนัๅน฿หຌดํานินการตามพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ํ๎๑ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌคณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักกณฑ์
ละวิธีการกําหนดราคากลางละการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๏๐  (ํ)  ละ  (๓  )  ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นกຌาสิบวันนับตวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ 



หนຌา   ๑ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿นระหวางทีไยังเมมีประกาศตามวรรคหนึไง  ฿หຌนําหลักกณฑ์ละรายละอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรຌางทีไคณะกรรมการกํากับหลักกณฑ์ละตรวจสอบราคากลางงานกอสรຌางซึไงคณะรัฐมนตรี
ตงตัๅงหรือหลักกณฑ์อืไนของหนวยงานของรัฐเดຌกําหนดเวຌกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ ฿ชຌบังคับ   
มา฿ชຌบังคับดย฿หຌถือป็นหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินีๅจนกวาจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึไง  ละ฿หຌคณะกรรมการกํากับหลักกณฑ์ละตรวจสอบราคากลางงานกอสรຌางซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง  
ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไ 

มาตรา ํ๎๒ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดนวทางละวิธีการ
฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐบบของขຌอตกลงคุณธรรม
ละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์  การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง  ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์
ตามมาตรา  ๏๕  (ํ)  (๎)  (๏)  ละ  (๐)  ฿หຌลຌวสรใจดยรใว 

฿นระหวางการดํานินการตามวรรคหนึไง  ฿หຌนํานวทางการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกัน
การทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  บบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์   
การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง  ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์ทีไคณะกรรมการความรวมมือป้องกัน
การทุจริตซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅงเดຌกําหนดเวຌกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  มา฿ชຌบังคับดย฿หຌถือป็น
นวทางละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  
บบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์  การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง   
ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์ตามมาตรา  ๏๕  (ํ)  (๎)  (๏)  ละ  (๐)  ละ฿หຌคณะกรรมการความรวมมือ
ป้องกันการทุจริตซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง  ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไ 

มาตรา ํ๎๓ ฿หຌคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  รวมทัๅงคณะกรรมการตามระบียบ  ขຌอบังคับ  
ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  ของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ
ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาคณะกรรมการนยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ลຌวตกรณี  ตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไ 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไลຌว  ตยังเมมีกฎกระทรวง  
ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  ฿หຌหนຌาทีไ฿นการตีความละวินิจฉัยปัญหา
กีไยวกับการปฏิบัติตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละระบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ละบรรดาระบียบ  
ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  ละขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของ



หนຌา   ๑๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  
หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ยังคงป็นของ
คณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุละคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  รวมทัๅง
คณะกรรมการตามระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  ของหนวยงานของรัฐนัๅน  
วຌนตหนຌาทีไ฿นการตีความละวินิจฉัยปัญหาวาบรรดาระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  หรือขຌอกําหนดดังกลาว
ขัดหรือยຌงกับพระราชบัญญัตินีๅหรือป็นเปตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅหรือเม  ฿หຌป็นหนຌาทีไของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินีๅ 

฿หຌนําความ฿นวรรคสองมา฿ชຌบังคับกับกรณีทีไคณะกรรมการราคากลางละคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไลຌว  ตยังมิเดຌออกประกาศตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅดยอนุลม 

มาตรา ํ๎๘ การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุทีไเดຌดํานินการตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๎๑๐๕  หรือระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  
หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของ
หนวยงานของรัฐกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับละการตรวจรับละจายงินยังเมลຌวสรใจ  ฿หຌดํานินการ
ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  หรือระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  
หรือขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐดังกลาว  
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอเป  
วຌนต฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุดังกลาวยังเมเดຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหนวยงานของรัฐพืไอ฿หຌผูຌประกอบการขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐหรือ฿นกรณี 
ทีไมีการยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุดังกลาว  การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุนัๅน 
หรือการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุครัๅง฿หม  ลຌวตกรณี  ฿หຌดํานินการตามพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ํ๎๕ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌกรมบัญชีกลางจัด฿หຌมีการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมี
คุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นงานกอสรຌางของหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ๑ํ  วรรคหนึไง  ฿หຌลຌวสรใจ
ดยรใวนับตวันทีไคณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานกอสรຌางตามมาตรา  ๑ํ  วรรคหนึไง  
หรือนับตวันทีไคณะกรรมการราคากลางกําหนดวงงินของสาขาของงานกอสรຌางหรือกําหนด฿หຌตຌอง฿ชຌ 
ผูຌประกอบวิชาชีพ฿นสาขา฿ดตามมาตรา  ๑ํ  วรรคสอง  ลຌวตกรณี 

฿นระหวางทีไการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นงานกอสรຌางของ
หนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไงยังเมลຌวสรใจ  ฿หຌหนวยงานของรัฐเดຌรับยกวຌนเมตຌองปฏิบัติตามมาตรา  ๑ํ  
วรรคหนึไง  หรือวรรคสอง  ลຌวตกรณี  วຌนต฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐ฿ดมีการจัดทําบัญชีผูຌประกอบการ
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งานกอสรຌางทีไมีคุณสมบัติบืๅองตຌนเวຌลຌวกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  ฿หຌหนวยงานของรัฐนัๅน฿ชຌบัญชี
ผูຌประกอบการงานกอสรຌางทีไมีคุณสมบัติบืๅองตຌนทีไหนวยงานของรัฐเดຌจัดทําเวຌลຌวตอเปดย฿หຌถือป็น 
การขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นงานกอสรຌางของหนวยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๑ํ  วรรคหนึไง  จนกวาจะมีการประกาศรายชืไอผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ
฿นงานกอสรຌางของหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๏  วรรคหนึไง 

มาตรา ํ๏์ รายชืไอทีไปรึกษาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  กอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ   
฿หຌถือวาป็นรายชืไอทีไปรึกษาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ํ๏ํ รายชืไอผูຌทิๅงงานตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  
ทีไมีอยูกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  ฿หຌถือวาป็นรายชืไอผูຌทิๅงงานตามพระราชบัญญัตินีๅ 

การดํานินการพืไอสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานดຌวยหตุหงการกระทําอันมีลักษณะป็นผูຌทิๅงงาน 
ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  กอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ   
฿หຌดํานินการพืไอสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานดຌวยหตุหงการกระทําอันมีลักษณะป็นผูຌทิๅงงานตามพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ํ๏๎ ฿หຌกระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน  ก.พ.ร.  สํานักงาน  ก.พ.  
สํานักงบประมาณ  ละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองรวมกันจัดทําครงสรຌางกรมบัญชีกลาง  กรอบอัตรากําลัง
ขຌาราชการละพนักงานราชการ  ละกําหนดงบประมาณ  รวมทัๅงการดํานินการอืไน฿ดอันจําป็น  พืไอรองรับ
การดํานินการตามอํานาจหนຌาทีไของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินีๅ  ภาย฿นหกสิบวันนับตวันทีไ
พระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ 

 
ผูຌรับสนองพระราชองการ 
พลอก  ประยุทธ์  จันทร์อชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ   คือ  พืไอ฿หຌการดํานินการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ละการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานทีไป็นมาตรฐานดียวกัน  ดยการกําหนดกณฑ์มาตรฐานกลาง  
พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐทุกหงนําเป฿ชຌป็นหลักปฏิบัติ  ดยมุงนຌนการปิดผยขຌอมูลตอสาธารณชน฿หຌมากทีไสุด  
พืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละปิดอกาส฿หຌมีการขงขันอยางป็นธรรม  มีการดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางทีไคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงานป็นสําคัญซึไงจะกอ฿หຌกิดความคุຌมคา฿นการ฿ชຌจายงิน  มีการวางผนการดํานินงาน  
ละมีการประมินผลการปฏิบัติงานซึไงจะทํา฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  รวมทัๅงพืไอ฿หຌป็นเป
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการสงสริม฿หຌภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐซึไงป็น
มาตรการหนึไงพืไอป้องกันปัญหาการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  ประกอบกับ 
มาตรการอืไน โ  ชน  การจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  ซึไงจะทํา฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการดํานินการ
จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  อันจะป็นการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับสาธารณชนละกอ฿หຌกิดผลดีกับการจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐ฿หຌป็นทีไยอมรับดยทัไวเป  จึงจําป็นตຌองตราพระราชบัญญัตินีๅ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ข  
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กฎกระทรวง 
กําหนด฿หຌหนวยงานอืไนป็นหนวยงานของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.  ๎๑๒์ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นบทนิยามคําวา  “หนวยงานของรัฐ”  ฿นมาตรา  ๐  ละมาตรา  ๑  
วรรคหนึไ ง  หงพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๎๑๒์  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงเวຌ  ดังตอเปนีๅ 

฿หຌทุนหมุนวียนทีไ มีสถานะป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวาดຌวยการบริหารทุนหมุนวียน 
ป็นหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

 
฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๏  สิงหาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

อภิศักดิ่  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  คือ  นืไองจากพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  เดຌกําหนดกณฑ์มาตรฐานกลางพืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐนําเป฿ชຌ 
ป็นหลักปฏิบัติพืไอ฿หຌการดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานทีไป็น
มาตรฐานดียวกัน  ดยการกําหนด฿หຌหนวยงานอืไนทีไมิ฿ชราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทຌองถิไน  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หนวยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ  หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ฿นกํากับของรัฐสภา   
ละหนวยงานอิสระของรัฐ  ป็นหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿น
กฎกระทรวง  สมควรกําหนด฿หຌหนวยงานอืไนบางหงป็นหนวยงานของรัฐพิไมติม  จึงจําป็นตຌองออก
กฎกระทรวงนีๅ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ค  
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักกณฑ์กีไยวกับผูຌทีไมีสิทธิขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ 

พ.ศ.  ๎๑๒์ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๑   วรรคหนึไ ง  ละมาตรา  ๑๏   วรรคสาม  หง
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๎๑๒์   รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงเวຌ  ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ฿นกฎกระทรวงนีๅ 
“ผูຌ ป ระกอบการ”  หมายความว า   ผูຌ ป ระกอบการงานก อสรຌ างตามมาตรา   ๑ํ   

หรือผูຌประกอบการพัสดุอืไนตามมาตรา  ๑๎ 
ขຌอ ๎ ฿หຌผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ  ยืไนคํารຌองขอ

ขึๅนทะบียนผูຌประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขทีไคณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑ํ  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๑๎  วรรคสอง  ลຌวตกรณี 

หมวด  ํ 
คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามของผูຌประกอบการทีไมีสิทธิขอขึๅนทะบียน 

 

 

ขຌอ ๏ ผูຌทีไมีสิทธิขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ  ตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  
ดังตอเปนีๅ 

(ํ) จดทะบียนจัดตัๅงป็นนิติบุคคล฿นประทศเทย  ละมีสํานักงานตัๅงอยู฿นประทศเทย 
(๎) มีวัตถุประสงค์พืไอประกอบธุรกิจกีไยวกับ 
 (ก) งานกอสรຌาง  ฿นกรณีทีไขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌางตามมาตรา  ๑ํ  

หรือ 
 (ข) พัสดุอืไน  ฿นกรณีทีไขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการพัสดุอืไนตามมาตรา  ๑๎ 
(๏) มีกรรมการละกรรมการผูຌมีอํานาจลงนามผูกพันป็นผูຌมีสัญชาติเทยมากกวากึไงหนึไง 
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(๐) กรณีผูຌถือหุຌนป็นคนตางดຌาว  ตຌองเมป็นคนตางดຌาวทีไถูกหຌามมิ฿หຌประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายวาดຌวยการประกอบธุรกิจของคนตางดຌาว 

(๑) เมป็นบุคคลลຌมละลาย 
(๒) เมอยูระหวางลิกกิจการ 
(๓) เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ตามมาตรา  ํ์๒  วรรคสาม 
(๘) เมป็นบุคคลซึไงถูกจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานของหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ํ์๕ 

(๕) มี คุณสมบัติทีไ ป็นกณฑ์ความตຌองการขัๅนตไํ า  ชน   ฐานะการงิน   ผลงานหรือ
ประสบการณ์ทีไผานมา  บุคลากร  หรือครืไองมือครืไองจักร  ทัๅงนีๅ  ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกําหนด฿นตละสาขางานกอสรຌางหรือ฿นตละพัสดุอืไน 

(ํ์) คุณสมบัติหรือลักษณะตຌองหຌามอืไนตามทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด 
ตามมาตรา  ๒๐  วรรคหนึไง  (๒) 

ขຌอ ๐ กรณีผูຌประกอบการทีไเมมีคุณสมบัติตามขຌอ  ๏  (ํ)  หรือ  (๏)  หากหนวยงานของรัฐ 
ทีไมีอํานาจหนຌาทีไตามกฎหมายเดຌอนุญาตหรือ฿หຌความหในชอบ฿หຌผูຌประกอบการรายนัๅนสามารถประกอบ
อาชีพหรือประกอบกิจการ฿นประทศเทย  ละกรณีของผูຌประกอบการทีไตຌองมี฿บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเดຌดํานินการตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไ กฎหมายวาดຌวยวิชาชีพนัๅน กําหนดเวຌลຌว   
฿หຌกรมบัญชีกลางขึๅนทะบียนป็นผูຌประกอบการตามกฎกระทรวงนีๅเดຌ 

หมวด  ๎   

การตรวจสอบคุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌาม  ละการตรวจติดตาม 
 

 

ขຌอ ๑ มืไอกรมบัญชีกลางเดຌรับคําขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการลຌว  ฿หຌกรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๏  รวมทัๅงตรวจสอบคําขอละรายการอกสาร 
หรือหลักฐานทีไยืไนพรຌอมคําขอ฿หຌถูกตຌองครบถຌวนดยเมชักชຌา  หากหในวาคําขอเมถูกตຌองหรือยังขาด
อกสารหรือหลักฐาน฿ด  ฿หຌจຌง฿หຌผูຌยืไนคําขอทราบทันที  ถຌาป็นกรณีทีไสามารถกຌเขหรือพิไมติมเดຌ 
฿นขณะนัๅน  ฿หຌจຌงผูຌยืไนคําขอดํานินการกຌเขหรือยืไนอกสารหรือหลักฐานพิไมติม฿หຌครบถຌวน  ถຌาป็นกรณี 
ทีไเมอาจดํานินการเดຌ฿นขณะนัๅน  ฿หຌบันทึกความบกพรองละรายการอกสารหรือหลักฐานทีไจะตຌอง 
ยืไนพิไมติมเวຌ฿นบันทึกดังกลาวดຌวย  ละ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌตรวจสอบละผูຌยืไนคําขอลงนามเวຌ฿นบันทึกนัๅน
ละ฿หຌมอบสํานาบันทึกนัๅน฿หຌผูຌยืไนคําขอเวຌป็นหลักฐาน  ทัๅงนีๅ  ฿นบันทึก฿หຌกําหนดระยะวลาดํานินการกຌเข
หรือยืไนอกสารหรือหลักฐานพิไมติมเวຌดຌวย 



หนຌา   ๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

฿นกรณีทีไผูຌยืไนคําขอเดຌจัดทําคําขอถูกตຌองละนบอกสารหรือหลักฐานครบถຌวนตามขຌอ  ๏  ลຌว  
หรือเดຌกຌเขหรือยืไนอกสารหรือหลักฐานพิไมติมครบถຌวนภาย฿นระยะวลาตามทีไปรากฏ฿นบันทึก 
ตามวรรคหนึไงลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไดํานินการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการตามคําขอตอเป  ต฿นกรณีทีไ 
ผูຌยืไนคําขอเมกຌเขพิไมติมคําขอหรือเมยืไนอกสารหรือหลักฐานพิไมติมภาย฿นระยะวลา  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
คืนคําขอพรຌอมทัๅงจຌงป็นหนังสือถึงหตุผลทีไคืนคําขอ฿หຌทราบดຌวย 

฿นกรณีทีไกรมบัญชีกลางปิด฿หຌมีการยืไนคําขอขึๅนทะบียนดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์฿น 
ระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  ฿หຌการตรวจสอบคุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๏  
ป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกรมบัญชีกลางประกาศกําหนด 

ขຌอ ๒ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไตรวจติดตามผูຌประกอบการทีไขึๅนทะบียนลຌววา  ยังป็น 
ผูຌมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๏  หรือเม  ดย฿หຌมีการตรวจติดตามทุกสองปี 

หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบวาผูຌประกอบการราย฿ดเมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌาม
ตามขຌอ  ๏  ฿หຌกรมบัญชีกลางดํานินการพิกถอนรายชืไอผูຌประกอบการรายนัๅนออกจากทะบียน
ผูຌประกอบการตอเป 

พืไอประยชน์฿นการตรวจติดตาม  ฿หຌผูຌประกอบการทีไมีการปลีไยนปลงขຌอมูลอืไน฿ดทีไมี
ผลกระทบตอคุณสมบัติหรือลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๏  จຌงขຌอมูลดังกลาว฿หຌกรมบัญชีกลางทราบ
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไมีการปลีไยนปลง  ฿นกรณีทีไการปลีไยนปลงขຌอมูลดังกลาวสามารถกຌเขเดຌ  
฿หຌผูຌประกอบการดํานินการกຌเข฿หຌลຌวสรใจละจຌง฿หຌกรมบัญชีกลางทราบภาย฿นกຌาสิบวันนับตวันทีไ
จຌง฿หຌกรมบัญชีกลางทราบ  หากเมจຌงหรือเมดํานินการภาย฿นกําหนดวลาดังกลาว  กรมบัญชีกลาง 
จะดํานินการพิกถอนรายชืไอผูຌประกอบการรายนัๅนออกจากทะบียนตอเป 

หมวด  ๏   
การกําหนดประภทชัๅนละการลืไอนชัๅนผูຌประกอบการ 

 

 

ขຌอ ๓ การกําหนดประภทชัๅนละการลืไอนชัๅนผูຌประกอบการ  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์  
วิธีการ  ละงืไอนเขทีไคณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑ํ  วรรคสาม  หรือมาตรา  
๑๎  วรรคสอง  ลຌวตกรณี 

หมวด  ๐ 
การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน 
 

 

ขຌอ ๘ การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียนผูຌประกอบการ  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ 
ละงืไอนเข  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๏ 



หนຌา   ๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

(๎) ยืไนอกสารหรือหลักฐานพืไอขอขึๅนทะบียนหรือการลืไอนชัๅนผูຌประกอบการอันป็นทใจ
หรือกระทําการทุจริตอืไน฿ดพืไอ฿หຌมีสิทธิเดຌรับการขึๅนทะบียนหรือการลืไอนชัๅนผูຌประกอบการ 

ขຌอ ๕ ผูຌทีไถูกพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียนผูຌประกอบการตามขຌอ  ๘  (ํ)  สามารถยืไนขอ
ขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ฿หมเดຌ  มืไอพຌนระยะวลาสองปีนับตวันทีไกรมบัญชีกลางพิกถอนรายชืไอ 
ออกจากทะบียนผูຌประกอบการ  วຌนตกรณีป็นผูຌมีลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๏  (๓)  หรือ  (๘)  ฿หຌยืไนขอ
ขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ฿หมเดຌมืไอพຌนจากการป็นบุคคลตามขຌอ  ๏  (๓)  หรือ  (๘)  ลຌวตกรณี 

หมวด  ๑ 
อัตราคาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียนละหลักฐานการขึๅนทะบียน 

 

 

ขຌอ ํ์ อัตราคาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ  ฿หຌ ป็นเปตามบัญชี 
อัตราคาธรรมนียมทຌายกฎกระทรวงนีๅ   

อัตราคาธรรมนียมตามวรรคหนึไง  ฿หຌกรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกหຌาปี 
งินคาธรรมนียมทีไเดຌรับตามวรรคหนึไง  ฿หຌกรมบัญชีกลางนําเป฿ชຌจายเดຌพืไอประยชน์ 

฿นการดํานินงานของกรมบัญชีกลางตามระบียบทีไเดຌรับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดຌวยงินคงคลัง 

ขຌอ ํํ มืไอกรมบัญชีกลางรียกกใบคาธรรมนียมตามขຌอ  ํ์  ลຌว  ฿หຌกรมบัญชีกลาง 
ออกหลักฐานการขึๅนทะบียน  ทัๅงนีๅ  ฿หຌป็นเปตามบบทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด  ๒ 
การอุทธรณ์ 

 

 

ขຌอ ํ๎ ฿นกรณีทีไกรมบัญชีกลางเมรับขึๅนทะบียน  ปรับลดระดับชัๅนของผูຌประกอบการ  
หรือพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน  หากผูຌประกอบการเมหในดຌวยกับคําวินิจฉัยดังกลาว  มีสิทธิอุทธรณ์
ตอกรมบัญชีกลางภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลาง   

คําอุทธรณ์ตຌองทําป็นหนังสือลงลายมือชืไอผูຌอุทธรณ์  ดยตຌองระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอันป็น
หตุหงการอุทธรณ์฿หຌชัดจน  พรຌอมนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย 

ขຌอ ํ๏ มืไอกรมบัญชีกลางเดຌรับคําอุทธรณ์ตามขຌอ  ํ๎  ฿หຌพิจารณาดยเมชักชຌา  หากหในดຌวย
กับคําอุทธรณ์฿หຌจຌงผูຌอุทธรณ์ทราบภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับอุทธรณ์   

฿นกรณีทีไกรมบัญชีกลางเมหในดຌวยกับคําอุทธรณ์  ฿หຌรายงานความหในพรຌอมหตุผลเปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภาย฿นกําหนดวลาตามวรรคหนึไง  ฿หຌปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรายงาน  ถຌามีหตุจําป็นเมอาจพิจารณา฿หຌลຌวสรใจเดຌทันภาย฿น



หนຌา   ๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

กําหนดวลาดังกลาว  ฿หຌมีหนังสือจຌงผูຌอุทธรณ์ทราบกอนครบกําหนดวลาดังกลาว  ฿นการนีๅ  ฿หຌขยาย
ระยะวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกเปเดຌเมกินสามสิบวันนับตวันครบกําหนดระยะวลาดังกลาว 

ขຌอ ํ๐ ฿นการพิจารณาอุทธรณ์ตามขຌอ  ํ๏  กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง 
อาจขอ฿หຌคณะกรรมการราคากลางสนอความหในพืไอประกอบการพิจารณาอุทธรณ์กใเดຌ 

 
฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๏  สิงหาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

อภิศักดิ่  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราคาธรรมนยีม 
   

 
(ํ) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางอาคาร 

ประภทชัๅนพิศษ    ๑,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๎,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ํ,๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๑   ํ,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๒   ๑์์ บาท 

(๎) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางทาง 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๎,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ํ,๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๑   ํ,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๒   ๑์์ บาท 

(๏) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางสะพาน 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๎,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ํ,๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๑   ํ,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๒   ๑์์ บาท 

(๐) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางทางละสะพานพิศษ 
ประภทชัๅนพิศษ    ๑,์์์ บาท 

(๑) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางอุมงค์หรือทางลอด 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 

(๒) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางชลประทาน 
ประภทชัๅนพิศษ    ๑,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๎,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ํ,๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๑   ํ,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๒   ๑์์ บาท 



 ๎

(๓) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางขืไอนป้องกันตลิไงละชายฝั่ง 
ประภทชัๅนพิศษ    ๑,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๎,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ํ,๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๑   ํ,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๒   ๑์์ บาท 

(๘) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางสิไงปลูกสรຌาง฿นทะล 
ประภทชัๅนพิศษ    ๑,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๎,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ํ,๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๑   ํ,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๒   ๑์์ บาท 

(๕) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางขุดลอกละบํารุงรักษารองนๅํา 
 ชายฝ่ังทะล 

ประภทชัๅนพิศษ    ๑,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๎,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ํ,๑์์ บาท 

(ํ์) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางขุดลอกละบํารุงรักษารองนๅํา 
 ภาย฿นประทศ 

ประภทชัๅนพิศษ    ๑,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ํ   ๐,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๏,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๎,์์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ํ,๑์์ บาท 

(ํํ) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌาง สาขางานกอสรຌางบํารุงทาง 
ประภทชัๅนพิศษ    ๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ํ   ๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๎   ๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๏   ๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๐   ๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๑   ๑์์ บาท 
ประภทชัๅน ๒   ๑์์ บาท 

(ํ๎) การขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานพัสดุอืไน   ๑,์์์ บาท 



หนຌา   ๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  บัญญัติ฿หຌคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนด฿หຌ 
งานกอสรຌาง฿นสาขา฿ด  ป็นงานกอสรຌางทีไผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนจะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอ
หนวยงานของรัฐเดຌ  ผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับกรมบัญชีกลาง  
รวมทัๅงอาจประกาศกําหนด฿หຌผูຌประกอบการพัสดุอืไนนอกจากผูຌประกอบการงานกอสรຌาง  ป็นผูຌประกอบการ 
ทีไจะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐเดຌ  ผูຌประกอบการนัๅนตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับ
กรมบัญชีกลางกใเดຌ  ดยการกําหนดคุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามของผูຌประกอบการทีไมีสิทธิขอขึๅนทะบียน  
การตรวจสอบคุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามหรือการตรวจติดตาม  การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน   
ละอัตราคาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียน  รวมทัๅงหลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์ 
฿นกรณีทีไกรมบัญชีกลางเมขึๅนทะบียน฿หຌผูຌประกอบการ  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จึงจําป็นตຌองออก
กฎกระทรวงนีๅ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ง   

 

 

 



หนຌา  ๕ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

 

 
 

 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน 

ละกําหนดวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดยวิธีคัดลือกละวิธีฉพาะจาะจง 
พ.ศ.  ๎๑๒์ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๑  วรรคหนึไง  มาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (ํ)  (ซ)  (๎)  (ซ)  
ละวรรคสอง  มาตรา  ๒๑  วรรคสอง  มาตรา  ๓์  วรรคหนึไง  (๏)  (ช)  ละมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  
หงพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงเวຌ  ดังตอเปนีๅ 

หมวด  ํ 
พัสดุสงสริมละพัฒนาดຌานการกษตร 

 

 

ขຌอ ํ ฿นหมวดนีๅ 
“พัสดุสงสริมละพัฒนาดຌานการกษตร”  หมายความวา  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันกิดจาก

การกษตรกรรม  การประมง  การปศุสัตว์  หรือการปຆาเมຌ  ละผลพลอยเดຌของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกลาวละวัสดุหรือครุภัณฑ์การกษตร 

ขຌอ ๎ ฿หຌพัสดุสงสริมละพัฒนาดຌานการกษตรดังตอเปนีๅ  ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริม
หรือสนับสนุน 

(ํ) นมรงรียน  ขององค์การสงสริมกิจการคนมหงประทศเทย 
(๎) นม  ยู  อช  ที  จิตรลดา  ละผลิตภัณฑ์อืไน โ  ทีไผลิตจากครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา 
(๏) ผลิตภัณฑ์ละอาหารสํารใจรูปตาง โ  ซึไงผลิตจากรงงานหลวงอาหารสํารใจรูปดยผานสหกรณ์

ของครงการหลวงภาคหนือ 
(๐) ขຌาวสารละสินคຌาประภทครืไองอุปภคบริภคขององค์การคลังสินคຌา  องค์การตลาด

พืไอกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การกษตรหงประทศเทย  จํากัด  หรือสถาบันกษตรกร 
(๑) มลใดพันธุ์พืชละปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการกษตร 



หนຌา  ํ์ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

(๒) มลใดพันธุ์ขຌาวของกรมการขຌาว 
(๓) ผลิตภัณฑ์หรืองานจຌางบริการประภทพืชจากนืๅอยืไอหัตถกรรมละอาหารทีไ ป็น

อุตสาหกรรม฿นครัวรือนของมูลนิธิมฟ้าหลวง 
(๘) วัสดุการกษตรทีไป็นพันธุ์พืช  ละพันธุ์สัตว์  ขององค์การตลาดพืไอกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์การกษตรหงประทศเทย  จํากัด  รຌานสหกรณ์ทีไกระทรวงกษตรละสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุมกษตรกรทีไป็นนิติบุคคล 

(๕) วัสดุการกษตรละครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการกษตร  ขององค์การตลาดพืไอกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์การกษตรหงประทศเทย  จํากัด  รຌานสหกรณ์ทีไกระทรวงกษตรละสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุมกษตรกรทีไป็นนิติบุคคล 

(ํ์) ผลิตภัณฑ์ละงานจຌางบริการอบเมຌ  เสเมຌ  อัดนๅํายาเมຌขององค์การอุตสาหกรรมปຆาเมຌ 
ขຌอ ๏ วิธีก ารจัดซืๅ อจัดจຌ างพั สดุ ส ง สริมละพัฒ นาดຌ านการกษตรตามขຌอ   ๎   

฿หຌดํานินการ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ฿หຌหนวยงานของรัฐทีไเดຌรับงินอุดหนุนจากรัฐบาลพืไอจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ๎  (ํ)  จัดซืๅอ

ดຌวยงินดังกลาวดยวิธีฉพาะจาะจง  จากองค์การสงสริมกิจการคนมหงประทศเทย   
(๎) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ๎  (๎)  ดยวิธีฉพาะจาะจงจากครงการสวนพระองค์

สวนจิตรลดา  หรือหากหนวยงานของรัฐเมประสงค์จะจัดซืๅอดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐจะ฿ชຌ
วิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๏) ฿หຌราชการสวนกลางละราชการสวนภูมิภาคจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ๎  (๏)  ดยวิธี
ฉพาะจาะจงจากรงงานหลวงอาหารสํารใจรูป  หรือหากราชการสวนกลางละราชการสวนภูมิภาค 
เมประสงค์จะจัดซืๅอดยวิธีฉพาะจาะจง  ราชการสวนกลางละราชการสวนภูมิภาคจะ฿ชຌวิธีประกาศ
ชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๐) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ๎  (๐)  จากองค์การคลังสินคຌา  องค์การตลาด
พืไอกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การกษตรหงประทศเทย  จํากัด  หรือสถาบันกษตรกร
ทีไอยู฿นพืๅนทีไทีไ฿กลຌทีไสุด  ดยวิธีคัดลือกละ฿หຌจຌงองค์การ  ชุมนุม  หรือสถาบันกษตรกรดังกลาว 
ขຌาสนอราคาดຌวย 

(๑) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๎  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (ํ์)  ดยวิธี
ฉพาะจาะจง  หรือหากหนวยงานของรัฐเมประสงค์จะจัดซืๅอดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐ 
จะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๒) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ๎  (๘)  ละ  (๕)  ซึไงมีราคาตอหนวยเมกิน  
๑์,์์์  บาท  ดยวิธีคัดลือกละ฿หຌจຌงองค์การตลาดพืไอกษตรกร  ชุมนุมสหกรณ์การกษตร 
หงประทศเทย  จํากัด  รຌานสหกรณ์ทีไกระทรวงกษตรละสหกรณ์รับรองหรือกลุมกษตรกรทีไป็นนิติบุคคล
ละป็นผูຌผลิตองขຌาสนอราคาดຌวย 



หนຌา  ํํ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

หมวด  ๎ 
พัสดุสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละผูຌดຌอยอกาส 

 

 

ขຌอ ๐ ฿นหมวดนีๅ 
“พัสดุสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละผูຌดຌอยอกาส”  หมายความวา  การผลิตสินคຌา  

การ฿หຌบริการ  การคຌาสง  การคຌาปลีก  กิจการของชุมชนกีไยวกับการผลิตสินคຌา  การ฿หຌบริการ  หรือการอืไน โ  
จากวิสาหกิจชุมชน  กลุมสตรี  กลุมมบຌาน  หรือกลุมอาชีพตาง โ  ฿นหมูบຌานละตําบล  กลุมสหกรณ์  
รຌานคຌาสหกรณ์  รຌานคຌา  หรือกลุมอาชีพทีไอยู฿นการกํากับดูลควบคุมของหนวยงานของรัฐ  หรือ
หนวยงานของรัฐรับรอง  มูลนิธิ  องค์การสงคราะห์ตาง โ  หรือกลุมอาชีพอืไน โ  ทีไ มีลักษณะ
ชนดียวกัน 

ขຌอ ๑ ฿หຌพัสดุสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละผูຌดຌอยอกาสดังตอเปนีๅ   
ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน   

(ํ) ผลิตภัณฑ์ของกลุมสตรี  หรือกลุมอาชีพตาง  โ  ฿นหมูบຌานละตําบลทีไ มีลักษณะ
ดังตอเปนีๅ 

 (ก) ป็นบุคคลทีไอยู฿นชุมชนพืๅนทีไนัๅน  โ  รวมตัวกันป็นกลุมตัๅงต  ๑  คนขึๅนเป  
ประกอบอาชีพพืไอสริมสรຌางรายเดຌละคุณภาพชีวิต฿นพืๅนทีไหมูบຌานละตําบลนัๅน 

 (ข) มีการบริหารจัดการกลุมละมีการทํากิจกรรมของกลุมอยางตอนืไอง  รวมทัๅง 
มีทรัพย์สินหรืองินทุนของกลุมพืไอดาํนินกิจการรวมกัน 

 (ค) สมาชิกของกลุมตຌองมีความรูຌ  ความสามารถ  ละมีความพรຌอมทีไจะพัฒนา
ศักยภาพ฿นการผลิตงานทีไรับมาทําละงานทีไรับมาทํานัๅนตຌองดํานินการดยสมาชิก฿นกลุม  ละ 

 (ง) มีการรับรองการดํานินงานของกลุมหรือจดทะบียนกลุมดยหนวยงานของรัฐ 
ทีไสงสริมการรวมกลุมพืไอประกอบอาชีพ 

(๎) วัสดุสํานักงานของรຌานสหกรณ์ทีไกระทรวงกษตรละสหกรณ์รับรอง 
(๏) ผลิตภัณฑ์ตาง โ  ทีไองค์การสงคราะห์ทหารผานศึกสามารถผลิตขึๅนอง  หรืองานจຌาง

฿หຌบริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงคราะห์ทหารผานศึก 
(๐) สินคຌาทีไผลิตขึๅนองขององค์การละมูลนิธิสงคราะห์คนพิการ  เดຌก  สถานสงคราะห์

คนพิการละทุพพลภาพ  รงพยาบาลศรีธัญญา  รงงานอุตสาหกรรมบําบัด  สถานพยาบาลพระประดง  
รงรียนสอนคนตาบอด  ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  มูลนิธิอนุคราะห์คนหูหนวก  รงรียนสอนคนหูหนวก  
หรือรงรียนศรีสังวาลย์  (มูลนิธิอนุคราะห์คนพิการ) 

(๑) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานละงานกอสรຌางของรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมละฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือรຌานคຌาของกรมราชทัณฑ์ 



หนຌา  ํ๎ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

ขຌอ ๒ วิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละผูຌดຌอยอกาส
ตามขຌอ  ๑  ฿หຌดํานินการ  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๑  (ํ)  (๎)  หรือ  (๐)  ดยวิธี
ฉพาะจาะจงจากกลุมสตรี  หรือกลุมอาชีพตาง  โ  ฿นหมูบຌานละตําบล  หรือหากหนวยงานของรัฐ 
เมประสงค์จะจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
หรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๎) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๑  (๏)  ดังตอเปนีๅ 
 (ก) ฿หຌราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  ละหนวยงานขึๅนตรงตอ

กระทรวงกลาหม  จัดซืๅอหรือจัดจຌางทําผลิตภัณฑ์ตาง โ  ดยวิธีฉพาะจาะจงจากองค์การสงคราะห์
ทหารผานศึก  หรือหากราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  ละหนวยงานขึๅนตรงตอ
กระทรวงกลาหมเมประสงค์จะจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  ละหนวยงานขึๅนตรงตอกระทรวงกลาหมจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือก 
กใเดຌ 

 (ข) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดจຌางบริการรักษาความปลอดภัยดยวิธีฉพาะจาะจงจาก
องค์การสงคราะห์ทหารผานศึก  หรือหากหนวยงานของรัฐเมประสงค์จะจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  
หนวยงานของรัฐจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๏) ฿หຌราชการสวนกลางละราชการสวนทຌองถิไน  จัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๑  (๑)  
ดยวิธีฉพาะจาะจงจากกรมราชทัณฑ์  หรือหากราชการสวนกลางละราชการสวนทຌองถิไน  เมประสงค์
จะจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  ราชการสวนกลางละราชการสวนทຌองถิไนจะ฿ชຌวิธีประกาศ
ชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

หมวด  ๏ 
พัสดุสงสริมการรียนการสอน 

 

 

ขຌอ ๓ ฿นหมวดนีๅ 
“พัสดุสงสริมการรียนการสอน”  หมายความวา  ผลผลิต  ชิๅนงาน  หรือบริการทีไผลิตหรือ

จัดทําขึๅน฿นขอบขตของการรียนการสอนละดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหนวยงานหรือองค์กร
฿นกํากับของหนวยงานของรัฐทีไผลิตขึๅนตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

ขຌอ ๘ ฿หຌพัสดุสงสริมการรียนการสอนดังตอเปนีๅ  ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือ
สนับสนุน   

(ํ) ผลิตภัณฑ์หรืองานจຌางของมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี  มหาวิทยาลัย
ทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ  หรือสถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง   
ทีไมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึๅน 



หนຌา  ํ๏ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

(๎) งานจຌางตอรือเมຌของวิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือพระนครศรีอยุธยา  
หรืองานจຌางหมาตอรือ   ซอมซม   หรือดัดปลงรือเมຌ   หรือรือเฟบอร์กลาสชนิดตาง โ   
จากสถานศึกษาประภทวิทยาลัยทคนลยีละอุตสาหกรรมการตอรือ  ฿นสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ทีไมีหลักสูตรการรียนการสอน฿นรืไองดังกลาว 

(๏) งานจຌางทําครุภัณฑ์  ละรับจຌางกอสรຌางอาคารสถานทีไของสถานศึกษา฿นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๐) ครืไองมือละอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ละวัสดุสํานักงานขององค์การคຌาของสํานักงาน
คณะกรรมการสงสริมสวัสดิการละสวัสดิภาพครูละบุคลากรทางการศึกษา 

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจຌางทีไอยู฿นขอบขตของการรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

(๒) อาวุธ  หรืองานจຌางผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประทศละพลังงานทหาร 
(๓) งานจຌางซอมอากาศยานละวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน  ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด 
(๘) บตตอรีไ  หรือบริการกีไยวกับบตตอรีไ  วัตถุพลอยเดຌจากการผลิต  ละผลิตภัณฑ์ตาง โ  

กีไยวกับบตตอรีไของรงงานบตตอรีไทหาร  กองรงงานอุตสาหกรรม  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประทศละพลังงานทหาร 

(๕) ผลิตภัณฑ์ตาง โ  หรืองานจຌางจัดทําครืไองราชอิสริยาภรณ์  ครืไองหมายตอบทนผูຌชวยหลือ
ราชการ฿นกิจการของหนวยงานของรัฐ  ละงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

(ํ์) งานจຌางพิมพ์ของรงพิมพ์ของหนวยงานของรัฐ  หรือรงพิมพ์ทีไอยู฿นความควบคุม 
ของหนวยงานของรัฐ 

ขຌอ ๕ วิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุสงสริมการรียนการสอน  ฿หຌดํานินการ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ)  ฿หຌราชการสวนกลางละราชการสวนทຌองถิไนจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๘  (ํ)   

ดยวิธีฉพาะจาะจงจากมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี  มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌา
พระนครหนือ  หรือสถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง  หรือหากราชการสวนกลาง
ละราชการสวนทຌองถิไนเมประสงค์จะจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  ราชการสวนกลาง 
ละราชการสวนทຌองถิไนจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๎) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๘  (๎)  (๘)  หรือ  (๕)  ดยวิธี
ฉพาะจาะจง  หรือหากหนวยงานของรัฐเมประสงค์จะจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐ 
จะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๏) ฿หຌสถานศึกษา฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๘  (๏)  ทีไป็นของ
สถานศึกษาของตนองหรือของสวนราชการ฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภาย฿นวงงินเม กิน  
ํ,์์์,์์์  บาท  หรือหากสถานศึกษา฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมประสงค์จะจัดซืๅอหรือจัดจຌาง
ดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 



หนຌา  ํ๐ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

(๐) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ๘  (๐)  ดังตอเปนีๅ 
 (ก) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอครืไองมือละอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ทีไองค์การคຌาผลิต

ออกจําหนายตามบบทีไสถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ละทคนลยีกําหนดดยวิธีฉพาะจาะจง  
หรือหากหนวยงานของรัฐเมประสงค์จะจัดซืๅอดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐจะ฿ชຌวิธี 
ประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

 (ข) ฿หຌหนวยงานของรัฐ฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซืๅอวัสดุสํานักงานตาง โ   
จากองค์การคຌาภาย฿นวงงินเมกิน  ํ๏์,์์์  บาท  ดยวิธีฉพาะจาะจง  หรือหากหนวยงานของรัฐ
฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมประสงค์จะจัดซืๅอดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐ฿นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๑) ฿หຌหนวยงานของรัฐ฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซืๅอหรือจัดจຌางงานทีไอยู฿นขอบขต
ของการรียนการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดยวิธีฉพาะจาะจงหรือหาก
หนวยงานของรัฐ฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเมประสงค์จะจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  
หนวยงานของรัฐ฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๒) ฿หຌราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๘  (๒)   
ดยวิธีฉพาะจาะจง  หรือหากราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคเมประสงค์จะจัดซืๅอหรือจัดจຌาง
ดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

(๓) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอหรือจัดจຌางกีไยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซอมอากาศยาน
ละอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ดยวิธีฉพาะจาะจงหรือหากหนวยงานของรัฐ 
เมประสงค์จะจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
หรือวิธีคัดลือกกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ดํานินการจຌางซอมอีกทอดหนึไง 
เดຌฉพาะงานทีไบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  เมสามารถดํานินการเดຌองทานัๅนละ฿หຌคํานึงถึง
ความสําคัญของการถายทอดทคนลยีดยการรียนรูຌวิทยาการดຌานการซอมอากาศยานดຌวย 

(๘) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๘  (ํ์)  ตามงืไอนเขดังตอเปนีๅ 
 (ก) กรณีหนวยงานของรัฐมีรงพิมพ์ป็นของตนองหรือมีรงพิมพ์ทีไอยู฿นความควบคุม

ของหนวยงานของรัฐ  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจงจากรงพิมพ์ของตนองหรือรงพิมพ์ 
ทีไอยู฿นความควบคุมของหนวยงานของรัฐ 

 (ข) กรณีหนวยงานของรัฐมีรงพิมพ์ป็นของตนองหรือมีรงพิมพ์ทีไอยู฿นความควบคุม
ของหนวยงานของรัฐตาม  (ก)  ตเมสามารถรับจຌางพิมพ์งานเดຌทัๅงหมดหรือบางสวน  หรือมีงานกิน 
ขีดความสามารถ  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดจຌางงานพิมพ์สวนทีไเมสามารถดํานินการเดຌดยวิธีคัดลือก  หรือหาก
หนวยงานของรัฐเมประสงค์จะ฿ชຌวิธีคัดลือก  จะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌหนวยงานของรัฐ 
มีหนังสือชิญชวนรงพิมพ์อืไนของหนวยงานของรัฐ  หรือรงพิมพ์อืไนทีไอยู฿นความควบคุมของหนวยงาน
ของรัฐเมนຌอยกวาสามหงทราบ  พีไอขຌารวมสนอราคา 



หนຌา  ํ๑ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

 (ค) กรณีหนวยงานของรัฐมีรงพิมพ์ป็นของตนองหรือมีรงพิมพ์ทีไอยู฿นความควบคุม 
ของหนวยงานของรัฐตาม  (ก )  ต มีงานพิมพ์มากกินขีดความสามารถทีไ รงพิมพ์จะพิมพ์ เดຌ   
฿หຌหนวยงานของรัฐจัดจຌางงานพิมพ์สวนทีไกินขีดความสามารถดยวิธีคัดลือก  หรือหากหนวยงานของรัฐ
เมประสงค์จะ฿ชຌวิธีคัดลือก  จะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌหนวยงานของรัฐมีหนังสือชิญชวน
รงพิมพ์อืไนของหนวยงานของรัฐ  หรือรงพิมพ์อืไนทีไอยู฿นความควบคุมของหนวยงานของรัฐเมนຌอยกวา
สามหงทราบ  พีไอขຌารวมสนอราคา 

หมวด  ๐ 
พสัดุสงสริมการวิจัยละการพัฒนาหรือการ฿หຌบริการทางการศึกษา 

 

 

ขຌอ ํ์ ฿นหมวดนีๅ 
“พัสดุสงสริมการวิจัยละการพัฒนาหรือการ฿หຌบริการทางการศึกษา”  หมายความวา   

การวิจัยละการพัฒนา  ละการ฿หຌบริการทางการศึกษา  ละ฿หຌหมายความรวมถึงการ฿หຌบริการทางวิชาการ 
ขຌอ ํํ ฿หຌพัสดุสงสริมการวิจัยละการพัฒนาหรือการ฿หຌบริการทางการศึกษาดังตอเปนีๅ  

ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน   
(ํ) งานจຌางบริการทางวิชาการละการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี

หงชาติ 
(๎) งานจຌางบริการวิชาการละการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกหง 
(๏) งานจຌางบริการวิชาการละการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๐) งานจຌางบริการวิชาการละการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

หงประทศเทย 
ขຌอ ํ๎ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ํํ   (ํ )  (๏ )  หรือ  (๐ )  ดยวิธี

ฉพาะจาะจง  หรือหากหนวยงานของรัฐเมประสงค์จะจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐ 
จะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

ขຌอ ํ๏ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ํํ  (๎)  ฿นขอบขตสาขาทีไจัด฿หຌมี 
การรียนการสอนภาย฿นมหาวิทยาลัยนัๅน โ  ละดํานินการดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยพืไอประยชน์฿น 
การสงสริมทางดຌานวิชาการละการวิจัยอยางทຌจริงดยวิธีฉพาะจาะจง  หรือหากหนวยงานของรัฐ 
เมประสงค์จะจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐจะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือก 
กใเดຌ  ทัๅงนีๅ  การ฿หຌบริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะตຌองเมมีผลกระทบสียหายตอการสอน  การวิจัย  
หรือการปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ  ดยปกติของขຌาราชการ  คณาจารย์  นักศึกษา  ละบุคลากรทางการศึกษา   



หนຌา  ํ๒ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

หมวด  ๑ 
พัสดุสงสริมนวัตกรรม 

 

 

ขຌอ ํ๐ ฿นหมวดนีๅ 
“พัสดุสงสริมนวัตกรรม”  หมายความวา  สินคຌาหรือบริการทีไมีรายชืไอตามบัญชีนวัตกรรมเทย

ของสํานักงบประมาณ 
ขຌอ ํ๑ ฿หຌพัสดุสงสริมนวัตกรรม  ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน   
ขຌอ ํ๒ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอหรือจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ํ๑  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) หากพัสดุทีไจะจัดซืๅอหรือจัดจຌาง  มีผูຌขายหรือผูຌ฿หຌบริการพียงรายดียว  ฿หຌหนวยงาน 

ของรัฐจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจงจากผูຌขายหรือผูຌ฿หຌบริการดยตรง 
(๎) หากพัสดุทีไจะจัดซืๅอหรือจัดจຌาง  มีผูຌขายหรือผูຌ฿หຌบริการตัๅงตสองรายขึๅนเป  ฿หຌหนวยงาน

ของรัฐจัดซืๅอหรือจัดจຌางดยวิธีคัดลือก  ดยจຌงผูຌขายหรือผูຌ฿หຌบริการทุกรายขຌาสนอราคาดຌวย 
หมวด  ๒ 

พัสดุสงสริมสุขภาพละสาธารณสุข 
 

 

ขຌอ ํ๓ ฿นหมวดนีๅ 
“พัสดุสงสริมสุขภาพละสาธารณสุข”  หมายความวา  สินคຌาหรือบริการกีไยวกับการป้องกัน

หรือการรักษารค  ยา  หรือวชภัณฑ์ 
ขຌอ ํ๘ ฿หຌพัสดุสงสริมสุขภาพละสาธารณสุขดังตอเปนีๅ  ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริม

หรือสนับสนุน 
(ํ) ยาตามชืไอสามัญ  (generic  name)  ฿นบัญชียาหลักหงชาติ   
(๎) ยาทีไอยู฿นบัญชียาหลักหงชาติหรือวชภัณฑ์  ซึไงองค์การภสัชกรรมหรือสภากาชาดเทย  

เดຌผลิตออกจําหนายลຌว 
(๏) ยาทีไอยู฿นบัญชียาหลักหงชาติหรือวชภัณฑ์  ซึไงองค์การภสัชกรรมหรือรงงาน 

ภสัชกรรมทหาร  มิเดຌป็นผูຌผลิตตมีจําหนาย 
(๐) ยาละวชภัณฑ์ทีไเดຌขึๅนบัญชีนวัตกรรมเทย 
(๑) วัคซีนรคตับอักสบบี  ละผลิตภัณฑ์อืไน โ  ทีไสภากาชาดเทยผลิตอง  ละเมอยู฿นบัญชี

ยาหลักหงชาติ 
ขຌอ ํ๕ ฿หຌราชการสวนกลางละราชการสวนภูมิภาคจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ํ๘  (ํ)  ดยวิธี

ฉพาะจาะจงจากองค์การภสัชกรรมหรือสภากาชาดเทย  ดยจัดซืๅอยาดังกลาวเมนຌอยกวารຌอยละ  ๒์  
วຌนตราชการสวนกลางละราชการสวนภูมิภาค  ฿นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ฿หຌ฿ชຌงินงบประมาณ
จัดซืๅอยาดังกลาวเมนຌอยกวารຌอยละ  ๘์ 



หนຌา  ํ๓ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

ขຌอ ๎์ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ํ๘  (๎ )  ดยวิธีฉพาะจาะจงจาก 
องค์การภสัชกรรมหรือสภากาชาดเทย  วຌนตราชการสวนกลางละราชการสวนภูมิภาค  ฿นสังกัด
กระทรวงกลาหม฿หຌจัดซืๅอจากรงงานภสัชกรรมทหาร  ทัๅงนีๅ  ราคายาหรือวชภัณฑ์ทีไหนวยงานดังกลาว
จําหนายตຌองเมสูงกวาราคากลางทีไคณะกรรมการพัฒนาระบบยาหงชาติกําหนด 

ขຌอ ๎ํ ฿หຌราชการสวนกลางละราชการสวนภูมิภาคจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ํ๘  (๏)  ดยวิธี
คัดลือก  ดยจะจัดซืๅอจากองค์การภสัชกรรม  รงงานภสัชกรรมทหาร  หรือผูຌขายราย฿ดกใเดຌ  ตตຌองจຌง
องค์การภสัชกรรมละรงงานภสัชกรรมทหารทราบดຌวยทุกครัๅง  วຌนต฿นกรณีทีไพัสดุตามขຌอ  ํ๘  (๏)  
มีราคาเมสูงกวาราคากลางทีไคณะกรรมการพัฒนาระบบยาหงชาติกําหนด  ฿หຌราชการสวนกลาง 
ละราชการสวนภูมิภาคจัดซืๅอดยวิธีฉพาะจาะจงจากองค์การภสัชกรรมหรือรงงานภสัชกรรมทหาร 

ขຌอ ๎๎ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ํ๘  (๐)  ดยวิธีฉพาะจาะจง  ดยตຌองจัดซืๅอ 
เมนຌอยกวารຌอยละ  ๏์  ของงบประมาณพืไอจัดซืๅอพัสดุดังกลาว 

ขຌอ ๎๏ ฿หຌราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ละรัฐวิสาหกิจจัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ํ๘  (๑)  
ดยวิธีฉพาะจาะจงจากสภากาชาดเทย 

หมวด  ๓ 
พัสดุสงสริมความมัไนคงดຌานพลังงานละทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ขຌอ ๎๐ ฿นหมวดนีๅ 
“พัสดุสงสริมความมัไนคงดຌานพลังงานละทรัพยากรธรรมชาติ”  หมายความวา  สินคຌาหรือบริการ 

ทีไกีไยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ชน  นๅํามันชืๅอพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิตรลียม  นๅํา  หรือเฟฟ้า 
ขຌอ ๎๑ ฿หຌพัสดุสงสริมความมัไนคงดຌานพลังงานละทรัพยากรธรรมชาติดังตอเปนีๅ  ป็นพัสดุ 

ทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน   
(ํ) นๅํามันชืๅอพลิงละผลิตภัณฑ์ปิตรลียม  ของบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน) 
(๎) ผลิตภัณฑ์นๅํามันตาง โ  ของรงงานกลัไนนๅํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร 
(๏) งานจຌางบริการเฟฟ้าหรือประปา  ของการเฟฟ้านครหลวง  การเฟฟ้าสวนภูมิภาค   

การประปานครหลวง  ละการประปาสวนภูมิภาค 
ขຌอ ๎๒ วิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๎๐  ฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ฿หຌราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ละรัฐวิสาหกิจ  นอกจากการเฟฟ้าฝຆายผลิต

หงประทศเทย  จัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ๎๑  (ํ)  ตัๅงต  ํ์,์์์  ลิตรขึๅนเป  ดยวิธีฉพาะจาะจง 
จากบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  หรือหากราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ละรัฐวิสาหกิจ  
เมประสงค์จะจัดซืๅอดยวิธีฉพาะจาะจง  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ละรัฐวิสาหกิจ   
จะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ   



หนຌา  ํ๘ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

(๎) ฿หຌหนวยงานของรัฐ฿นสังกัดกระทรวงกลาหม  จัดซืๅอพัสดุตามขຌอ  ๎๑  (๎)  ดยวิธี
ฉพาะจาะจงจากรงงานกลัไนนๅํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร  หรือหากหนวยงานของรัฐ฿นสังกัด
กระทรวงกลาหมเมประสงค์จะจัดซืๅอดยวิธีฉพาะจาะจง  หนวยงานของรัฐ฿นสังกัดกระทรวงกลาหม
จะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ   

(๏) ฿หຌราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ละรัฐวิสาหกิจ  จัดจຌางพัสดุตามขຌอ  ๎๑  (๏)  
ดยวิธีฉพาะจาะจงจากการเฟฟ้านครหลวง  การเฟฟ้าสวนภูมิภาค  การประปานครหลวง  ละการประปา
สวนภูมิภาค  หรือหากราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ละรัฐวิสาหกิจ  เมประสงค์จะจัดจຌาง
ดยวิธีฉพาะจาะจง  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ละรัฐวิสาหกิจ  จะ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวน
ทัไวเปหรือวิธีคัดลือกกใเดຌ 

 
฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๏  สิงหาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

อภิศักดิ่  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนຌา  ํ๕ 
ลม  ํ๏๐  ตอนทีไ  ๘๒  ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏  สิงหาคม  ๎๑๒์ 
 

  

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  บัญญัติ฿หຌการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ 
ดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือก฿หຌคํานึงถึงกณฑ์ราคาละพิจารณากณฑ์อืไนประกอบดຌวย   
วຌนตงานจຌางทีไปรึกษา฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌานคุณภาพ  ซึไงกณฑ์อืไนหรือกณฑ์ดຌานคุณภาพนัๅนรวมถึงพัสดุ 
หรือประภทของทีไปรึกษาทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  ละ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง
พัสดุดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจง  รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนด฿หຌป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริม
หรือสนับสนุนกใเดຌ  ซึไง฿นปัจจุบันมีพัสดุหรือประภทของทีไปรึกษาทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุนดย฿ชຌ
วิธีการจัดซืๅอจัดจຌางดังกลาว  จึงจําป็นตຌองออกกฎกระทรวงนีๅ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก จ   

 

 

 



หนຌา   ๎์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

 

 
 

 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดวงงินการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดยวิธีฉพาะจาะจง  วงงินการจัดซืๅอจัดจຌางทีไเมทําขຌอตกลง 

ป็นหนังสือ  ละวงงินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นการตงตัๅงผูຌตรวจรับพัสดุ 
พ.ศ.  ๎๑๒์ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๑  วรรคหนึไง  มาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ข)  มาตรา  ๓์  
วรรคหนึไง  (๏)  (ข)  (ง)  มาตรา  ๘๎  (๎)  มาตรา  ๕๒  วรรคสอง  ละมาตรา  ํ์์  วรรคสาม   
หงพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎ ๑๒์  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงเวຌ  ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ การจัดซืๅอจัดจຌางสินคຌา  งานบริการ  หรืองานกอสรຌาง  ทีไมีการผลิต  จําหนาย  
กอสรຌาง  หรือ฿หຌบริการทัไวเป  ละมีวงงิน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงหนึไงเมกิน  ๑์์,์์์  บาท   
฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจง 

ขຌอ ๎ งานจຌางทีไปรึกษาดังตอเปนีๅ  ฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจง 
(ํ) งานจຌางทีไปรึกษาทีไมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไงเมกิน  ๑์์,์์์  บาท 
(๎) งานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนจํานวนจํากัดละมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไงเมกิน  

๑,์์์,์์์  บาท 
ขຌอ ๏ งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไมีวงงินงบประมาณคากอสรຌางครัๅงหนึไง

เมกิน  ๑,์์์,์์์  บาท  ฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจง 
ขຌอ ๐ ฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางมีวงงินลใกนຌอยเมกิน  ํ์์,์์์  บาท  จะเมทํา

ขຌอตกลงป็นหนังสือเวຌตอกันกใเดຌ  ตตຌองมีหลักฐาน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน 
ขຌอ ๑ ฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางมีวงงินลใกนຌอยเมกิน  ํ์์,์์์  บาท  จะตงตัๅง

บุคคลหนึไงบุคคล฿ดป็นผูຌตรวจรับพัสดุกใเดຌ 
 

฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๏  สิงหาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 
อภิศักดิ่  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



หนຌา   ๎ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  บัญญัติ฿หຌการกําหนดวงงินกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไป็นสินคຌา  
งานบริการ  หรืองานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  วงงินคาจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง  วงงินงบประมาณ 
คากอสรຌางสําหรับงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  การจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีวงงินลใกนຌอย 
จะเมทําขຌอตกลงป็นหนังสือกใเดຌ  ละการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีวงงินลใกนຌอยจะตงตัๅงบุคคลหนึไงบุคคล฿ด 
ป็นผูຌตรวจรับพัสดุกใเดຌ  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จึงจําป็นตຌองออกกฎกระทรวงนีๅ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ฉ   

 

 

 



หนຌา   ๎๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

 

 
 

 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขการขึๅนทะบียนทีไปรึกษา 

พ.ศ.  ๎๑๒์ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๑  วรรคหนึไง  ละมาตรา  ๓๏  วรรคสอง  หงพระราชบัญญัติ 
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๎๑๒์  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงเวຌ  ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ฿นกฎกระทรวงนีๅ 
“ทีไปรึกษา”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีไประกอบอาชีพ  ประกอบกิจการ

หรือบริการ฿หຌ คําปรึกษาหรือนะนําทางดຌานวิศวกรรม   สถาปัตยกรรม   ผังมือง  กฎหมาย  
ศรษฐศาสตร์  การงิน  การคลัง  สิไงวดลຌอม  วิทยาศาสตร์  ทคนลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือดຌานอืไนตามทีไสํานักงานประกาศกําหนด 

“ทีไปรึกษาอิสระ”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาทีไประกอบอาชีพ฿นการป็นทีไปรึกษา  ละเดຌ
ขึๅนทะบียนการป็นทีไปรึกษากับสํานักงาน 

“ทีไปรึกษานิติบุคคล”  หมายความวา  นิติบุคคลทีไประกอบกิจการหรือ฿หຌบริการ฿นการป็นทีไปรึกษา  
ละเดຌขึๅนทะบียนการป็นทีไปรึกษากับสํานักงาน 

“บุคลากรทีไปรึกษา”  หมายความวา  บุคคลทีไสํารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี  ปริญญาท  
ละปริญญาอกมาลຌว  มากกวาสิบปี  หຌาปี  ละสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาทีไสํานักงาน  
ก.พ.  รับรอง  ละมีประสบการณ์฿นการทํางาน฿นสาขาทีไกีไยวขຌองมากกวากึไงหนึไงของตละระดับการศึกษา   
ละปฏิบัติงานตใมวลาการทํางานปกติของทีไปรึกษานิติบุคคลนัๅน 

“หนังสือรับรอง”  หมายความวา  หนังสือทีไสํานักงานออก฿หຌพืไอสดงวาเดຌมีการขึๅนทะบียน
฿หຌป็นทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคล 

“องค์กรของรัฐ”  หมายความวา   
(ํ) สวนราชการทีไมีการจัดตัๅงหนวยบริการรูปบบพิศษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบบริหาร

ราชการผนดิน  ละกฎหมายจัดตัๅงหนวยงานนัๅนกําหนด฿หຌจัดทําภารกิจ฿นการป็นทีไปรึกษา 



หนຌา   ๎๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

(๎) หนวยงาน฿นกํากับดูลของรัฐละรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดຌวยการบริหารหนีๅสาธารณะ  
ละกฎหมายจัดตัๅงหนวยงานนัๅนกําหนด฿หຌจัดทําภารกิจ฿นการป็นทีไปรึกษา  ตเมรวมสถาบันการศึกษาของรัฐ 

“สถาบันการศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาทีไจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอืไน
ทีไจัดการศึกษาทีไทียบทาระดับอุดมศึกษา 

“สมาคม”  หมายความวา  สมาคมทีไเดຌจดทะบียนจัดตัๅงขึๅนตามประมวลกฎหมายพง 
ละพาณิชย์  ละ฿หຌหมายความรวมถึงองค์กรอืไน฿ดทีไมีวัตถุประสงค์฿นการจัดตัๅงละการดํานินงาน 
฿นลักษณะคลຌายคลึงกับสมาคมทีไจัดตัๅงขึๅนตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ 

“ศูนย์ขຌอมูล”  หมายความวา  ศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  สํานักงานบริหารหนีๅสาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
“ผูຌอํานวยการ”  หมายความวา  ผูຌอํานวยการสํานักงานบริหารหนีๅสาธารณะ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานบริหารหนีๅสาธารณะ 
ขຌอ ๎ ฿หຌสํานักงานจัดทําจรรยาบรรณการป็นทีไปรึกษาพืไอผยพร฿หຌทีไปรึกษาอิสระ 

ละทีไปรึกษานิติบุคคลทราบ  ละยึดถือป็นนวปฏิบัติ฿นการทําหนຌาทีไป็นทีไปรึกษา 
หมวด  ํ 

ประภท  คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌาม  ละหลักกณฑ์การขึๅนทะบียน 
 

 

ขຌอ ๏ การขึๅนทะบียนป็นทีไปรึกษาตามกฎกระทรวงนีๅมี  ๎  ประภท  เดຌก 
(ํ) ทีไปรึกษาอิสระ 
(๎) ทีไปรึกษานิติบุคคล   
ขຌอ ๐ ทีไปรึกษาอิสระตามขຌอ  ๏   (ํ )  ตຌองมีคุณสมบัติละเม มีลักษณะตຌองหຌาม  

ดังตอเปนีๅ 
(ํ) มีสัญชาติเทย 
(๎) สํารใจการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี  ปริญญาท  ละปริญญาอกมาลຌว  มากกวาสิบปี  

หຌาปี  ละสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาทีไสํานักงาน  ก.พ.  รับรอง  ละมีประสบการณ์ 
฿นการทํางาน฿นสาขาทีไกีไยวขຌองมากกวากึไงหนึไงของตละระดับการศึกษา 

(๏) เมป็นกรรมการผูຌจัดการ  ผูຌจัดการ  หรือดํารงตําหนงอืไน฿ดทีไมีลักษณะงานคลຌายคลึงกัน  
หรือป็นบุคลากรทีไปฏิบัติงานประจํา฿นหนวยงาน฿ด 

(๐) เมอยู฿นระหวางตຌองทษจําคุกดยคําพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจําคุก 
(๑) เมป็นบุคคลวิกลจริต  หรือคนเรຌความสามารถ 
(๒) มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๒๐  (ํ)  (๎)  (๑)  หรือ  (๒) 
ขຌอ ๑ ทีไปรึกษานิติบุคคลตามขຌอ  ๏  (๎)  ตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  

ดังตอเปนีๅ 
(ํ) จดทะบียนจัดตัๅงป็นนิติบุคคล฿นประทศเทย   
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(๎) มีวัตถุประสงค์฿นการป็นทีไปรึกษา   
(๏) มีทุนจดทะบียนทีไชําระลຌวตัๅงตหนึไงลຌานบาทขึๅนเป   
(๐) มีจํานวนหุຌนของผูຌมีสัญชาติเทยถือหุຌนเมนຌอยกวารຌอยละหຌาสิบอใด  ซึไงมีสิทธิ฿นการออกสียง

ละจําหนายเดຌลຌวทัๅงหมด 
(๑) มีกรรมการละกรรมการผูຌมีอํานาจลงนามผูกพันป็นผูຌมีสัญชาติเทยมากกวากึไงหนึไง 
(๒) มีบุคลากรทีไปรึกษาทีไมีสัญชาติเทยเมนຌอยกวาสองคน   
(๓) มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๒๐  (๎)  (๑)  หรือ  (๒) 
ความ฿นวรรคหนึไง  (๏)  ละ  (๐)  มิ฿หຌ฿ชຌบังคับกับสถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  หรือสมาคม  

ละความ฿นวรรคหนึไง  (๏)  (๐)  ละ  (๑)  มิ฿หຌ฿ชຌบังคับกับองค์กรของรัฐ 
ขຌอ ๒ ฿นการทําหนຌาทีไป็นทีไปรึกษา  หากตຌองมี฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือตຌองเดຌรับอนุญาต

฿นการประกอบกิจการ  ฿หຌทีไปรึกษายืไนอกสารดังกลาวตอสํานักงานพืไอประกอบการพิจารณาขึๅนทะบียน 
ทีไปรึกษาดຌวย 

ขຌอ ๓ กรณีทีไปรึกษาทีไเมมีคุณสมบัติตามขຌอ  ๐  (ํ)  หรือเมมีคุณสมบัติตามขຌอ  ๑  (๐)  
หรือ  (๑)  หากหนวยงานของรัฐทีไมีอํานาจหนຌาทีไตามกฎหมายเดຌอนุญาตหรือ฿หຌความหในชอบ฿หຌทีไปรึกษา 
รายนัๅนสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการ฿นประทศเทย  ละกรณีของทีไปรึกษาทีไตຌองมี
฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพเดຌดํานินการตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไกฎหมายวาดຌวยวิชาชีพนัๅนกําหนดเวຌลຌว  
฿หຌสํานักงานขึๅนทะบียนป็นทีไปรึกษาตามกฎกระทรวงนีๅเดຌ   

ขຌอ ๘ การคํานวณประสบการณ์ครงการของทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคล   
฿หຌพิจารณาจากสัญญาจຌางทีไปรึกษา  หนังสือยืนยันผลงานการป็นทีไปรึกษา  อกสารระบุขอบขตงาน
จຌางทีไปรึกษาทีไออกดยผูຌวาจຌาง  หรือหลักฐานอืไนตามทีไศูนย์ขຌอมูลกําหนด  ดย฿หຌนับฉพาะครงการ 
ทีไเดຌดํานินการลຌวสรใจ  ทัๅงนีๅ  มูลคาขัๅนตไําของครงการ  ฿หຌป็นเปตามทีไสํานักงานประกาศกําหนด 

ขຌอ ๕ ทีไปรึกษาอิสระมีสามระดับ  เดຌก 
(ํ) ทีไปรึกษาอิสระระดับหนึไง  ตຌองมีคุณสมบัติ  ดังตอเปนีๅ 
 (ก) มีประสบการณ์฿นการป็นทีไปรึกษาเมนຌอยกวาหຌาปี   
 (ข) มีประสบการณ์ครงการเมนຌอยกวาหຌาครงการ 
(๎) ทีไปรึกษาอิสระระดับสอง  ตຌองมีคุณสมบัติ  ดังตอเปนีๅ 
 (ก) มีประสบการณ์฿นการป็นทีไปรึกษาเมนຌอยกวาสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์ครงการเมนຌอยกวาสามครงการ 
(๏) ทีไปรึกษาอิสระระดับสาม  หมายถึง  ทีไปรึกษาอิสระทีไขาดคุณสมบัติตาม  (ํ)  หรือ  (๎) 
ขຌอ ํ์ ทีไปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับ  เดຌก 
(ํ) ทีไปรึกษานิติบุคคลระดับหนึไง  ตຌองมีคุณสมบัติ  ดังตอเปนีๅ 
 (ก) จดทะบียนจัดตัๅงป็นนิติบุคคลเมนຌอยกวาสามปี 
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 (ข) มีประสบการณ์ครงการเมนຌอยกวาหຌาครงการ 
 (ค) มีบุคลากรทีไปรึกษาเมนຌอยกวาหຌาคน  ซึไงมีประสบการณ์฿นการป็นทีไปรึกษา 

เมนຌอยกวาหຌาปี   
(๎) ทีไปรึกษานิติบุคคลระดับสอง  ตຌองมีคุณสมบัติ  ดังตอเปนีๅ 
 (ก) จดทะบียนจัดตัๅงป็นนิติบุคคลเมนຌอยกวาสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์ครงการเมนຌอยกวาสามครงการ 
 (ค) มีบุคลากรทีไปรึกษาเมนຌอยกวาสองคนซึไงมีประสบการณ์฿นการป็นทีไปรึกษา 

เมนຌอยกวาสามปี 
 ทีไปรึกษานิติบุคคล฿ดขาดคุณสมบัติตามหลักกณฑ์ทีไกําหนดเวຌ฿น  (๎)  (ก)  อาจป็น 

ทีไปรึกษานิติบุคคลระดับสองเดຌ  หากมีประสบการณ์ครงการเมนຌอยกวาสามครงการ  ละมีบุคลากร 
ทีไปรึกษาเมนຌอยกวาสองคนซึไงมีประสบการณ์฿นการป็นทีไปรึกษาเมนຌอยกวาหຌาปี   

(๏) ทีไปรึกษานิติบุคคลระดับสาม  หมายถึง  ทีไปรึกษานิติบุคคลทีไขาดคุณสมบัติตาม  (ํ)  
หรือ  (๎) 

ขຌอ ํํ สํานักงานจะขึๅนทะบียน฿หຌป็นทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคล฿นสาขา฿ดสาขาหนึไง
หรือหลายสาขา  ดังตอเปนีๅ   

(ํ) สาขาการกษตรละการพัฒนาชนบท  (Agriculture  and  Rural  Development  
Sector:  AG) 

(๎) สาขาอุตสาหกรรมกอสรຌาง  (Building  Sector:  BU) 
(๏) สาขาการศึกษา  (Education  Sector:  ED) 
(๐) สาขาพลังงาน  (Energy  Sector:  EG) 
(๑) สาขาสิไงวดลຌอม  (Environment  Sector:  EV) 
(๒) สาขาการงิน  (Finance  Sector:  FI) 
(๓) สาขาสาธารณสุข  (Health  Sector:  HE) 
(๘) สาขาอุตสาหกรรม  (Industry  Sector:  IN) 
(๕) สาขาประชากร  (Population  Sector:  PO) 
(ํ์) สาขาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  (Information  and  Communication  

Technology  Sector:  ICT)   
(ํํ) สาขาการทองทีไยว  (Tourism  Sector:  TO)   
(ํ๎) สาขาการคมนาคมขนสง  (Transportation  Sector:  TR) 
(ํ๏) สาขาการพัฒนามือง  (Urban  Development  Sector:  UD) 
(ํ๐) สาขาการประปาละสุขาภิบาล  (Water  Supply  and  Sanitation  Sector:  WS) 
(ํ๑) สาขากฎหมาย  (Law  Sector:  LW) 
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(ํ๒) สาขามาตรฐานคุณภาพ  (Quality  Standard  Sector:  QS) 
(ํ๓) สาขาการบ ริห ารละการพั ฒ น าอ งค์ ก ร   (Management  and  Institutional  

Development  Sector:  MID) 
(ํ๘) สาขาการประชาสัมพันธ์  (Public  Relations  Sector:  PR) 
(ํ๕) สาขาการวิจัยละการประมินผล  (Research  and  Evaluation  Sector:  RE) 
(๎์) สาขาบใดตลใด  (Miscellaneous  Sector:  MS) 
การจํานกลักษณะของตละสาขา  ฿หຌป็นเปตามทีไศูนย์ขຌอมูลกําหนดละผยพรเวຌ฿นระบบ

ครือขายสารสนทศของศูนย์ขຌอมูล 
การปลีไยนปลงหรือพิไมติมสาขาตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไสํานักงานประกาศกําหนด 
ขຌอ ํ๎ สํานักงานจะขึๅนทะบียน฿หຌป็นทีไปรึกษาอิสระ฿นสาขา฿ดนัๅน  ทีไปรึกษาอิสระจะตຌอง

มีประสบการณ์ครงการ฿นสาขานัๅนเมนຌอยกวาสามครงการ 
ขຌอ ํ๏ สํานักงานจะขึๅนทะบียน฿หຌป็นทีไปรึกษานิติบุคคล฿นสาขา฿ดนัๅน  จะพิจารณาจาก

งืไอนเข  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) วัตถุประสงค์ของการจัดตัๅงทีไปรึกษานิติบุคคลตຌองมีความสอดคลຌองกับสาขาทีไจะเดຌรับ

การขึๅนทะบียน   
(๎) มีประสบการณ์ครงการ฿นสาขานัๅนเมนຌอยกวาสามครงการ 
(๏) มีบุคลากรทีไปรึกษาทีไมีความชีไยวชาญดยตรง฿นตละสาขาเมนຌอยกวาหนึไงคน 

หมวด  ๎ 
การขึๅนทะบียนละอัตราคาธรรมนียม 

 

 

ขຌอ ํ๐ ทีไปรึกษาทีไประสงค์จะขึๅนทะบียนป็นทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคล   
฿หຌกรอกขຌอมูลผานระบบครือขายสารสนทศของศูนย์ขຌอมูล  ทัๅงนีๅ  วิธีการละขัๅนตอน฿นการดํานินการ  
฿หຌป็นเปตามทีไสํานักงานประกาศกําหนด   

ขຌอ ํ๑ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกตຌองครบถຌวนของขຌอมูลทีไทีไปรึกษาเดຌดํานินการ 
ตามขຌอ  ํ๐  หากป็นเปตามทีไ กําหนด฿นหมวด  ํ  ประภท  คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌาม   
ละหลักกณฑ์การขึๅนทะบียน  สํานักงานจะขึๅนทะบียนการป็นทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคล  
ลຌวตกรณี  ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสีไสบิวันนับตวันทีไขຌอมูลครบถຌวนละถูกตຌอง 

หนังสือรับรองการขึๅนทะบียนตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามบบทีไสํานักงานกําหนด 
ขຌอ ํ๒ ฿หຌสํานักงานรียกกใบคาธรรมนียมการขึๅนทะบียนทีไปรึกษาตามกฎกระทรวงนีๅ 

฿นอัตรา  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) การขึๅนทะบียนป็นทีไปรึกษาอิสระ  จํานวน  ๑,์์์  บาท 
(๎) การขึๅนทะบียนป็นทีไปรึกษานิติบุคคล  จํานวน  ํ์,์์์  บาท 
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อัตราคาธรรมนียมตามวรรคหนึไง  ฿หຌสํานักงานพิจารณาทบทวนทุกหຌาปี   
งินคาธรรมนียมทีไ เดຌ รับตามวรรคหนึไ ง  ฿หຌสํานักงานนํ าเป฿ชຌจ ายเดຌ พืไ อประยชน์ 

฿นการดํานินงานของศูนย์ขຌอมูลตามระบียบทีไเดຌรับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
วาดຌวยงินคงคลัง 

หมวด  ๏ 
การประมินผลการปฏิบัติงานของทีไปรึกษา 

 

 

ขຌอ ํ๓ การประมินผลการปฏิบัติงานของทีไปรึกษา  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๏  วรรคสาม  มาตรา  ํ์๒  วรรคสีไ  หรือมาตรา  ํ์๘  ทัๅงนีๅ   
ระบียบดังกลาวอยางนຌอยตຌองกําหนด฿นรืไองหลักกณฑ์ละวิธีการประมินผล  คณะกรรมการประมินผล   
ละการปรับลดระดับการป็นทีไปรึกษา 

หมวด  ๐ 
การปลีไยนปลงละการพิไมติมขຌอมูล 

 

 

ขຌอ ํ๘ ทีไปรึกษานิติบุคคลทีไมีการปลีไยนปลงบุคลากรทีไปรึกษา  ฿หຌจຌงขຌอมูล฿หຌสํานักงาน
ทราบผานทางระบบครือขายสารสนทศของศูนย์ขຌอมูลภาย฿นสามสิบวัน  นับตวันทีไมีการปลีไยนปลงดังกลาว  
ทัๅงนีๅ  ตามทีไสํานักงานประกาศกําหนด 

หากการดํานินการตามวรรคหนึไง  มีผลทํา฿หຌทีไปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตามขຌอ  ๑   
฿หຌทีไปรึกษานิติบุคคลดํานินการกຌเข฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ดังกลาว฿หຌลຌวสรใจ  ละจຌง฿หຌสํานักงานทราบ
ภาย฿นกຌาสิบวัน  นับตวันทีไมีการปลีไยนปลง  หรือกอนวันทีไจะมีการลงนาม฿นสัญญาจຌางทีไปรึกษา 
กับหนวยงานของรัฐ   

หากการดํานินการตามวรรคหนึไง  มีผลทํา฿หຌตຌองปรับลดระดับหรือสาขาของทีไปรึกษานิติบุคคล 
ตามขຌอ  ํ์  หรือขຌอ  ํ๏  ลຌวตกรณี  ฿หຌทีไปรึกษานิติบุคคลดํานินการกຌเข฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์
ดังกลาว฿หຌลຌวสรใจ  ละจຌง฿หຌสํานักงานทราบภาย฿นกຌาสิบวัน  นับตวันทีไมีการปลีไยนปลง   
หากทีไปรึกษานิติบุคคลเมสามารถดํานินการกຌเขเดຌ  สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌ   
฿นกรณีชนนีๅ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํ์  ละขຌอ  ํ๏  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

ขຌอ ํ๕ ทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลทีไมีการปลีไยนปลงหรือพิไมติมขຌอมูลอืไน฿ด
นอกหนือจากขຌอ  ํ๘  ฿หຌดํานินการตามนวทางทีไกําหนดเวຌตามขຌอ  ํ๘  วรรคหนึไง 

ทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลทีไมีความประสงค์จะพิไมติมประสบการณ์ครงการ   
฿หຌจຌง฿หຌสํานักงานทราบป็นรายเตรมาส  ดยดํานินการผานทางระบบครือขายสารสนทศของศูนย์ขຌอมูล  
ทัๅงนีๅ  ตามทีไสํานักงานประกาศกําหนด 



หนຌา   ๎๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

หมวด  ๑ 
การพิกถอนละการยกลิกการขึๅนทะบียน 

 

 

ขຌอ ๎์ มืไอปรากฏกรณี฿ดกรณีหนึไงดังตอเปนีๅ  สํานักงานจะพิกถอนการขึๅนทะบียน 
ป็นทีไปรึกษาตามกฎกระทรวงนีๅ   

(ํ) ทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลยืไนอกสารอันป็นทใจพืไอประกอบการพิจารณา
ขึๅนทะบียน  กําหนดระดับหรือสาขา   

(๎) หนวยงานของรัฐจຌงวาทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลยืไนขຌอสนออันป็นทใจ 
(๏) ทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลทีไถูกปรับลดระดับตามระบียบทีไออกตามขຌอ  ํ๓ 
ขຌอ  ๎ํ  ภาย฿ตຌบังคับขຌอ  ํ๘  วรรคสอง  ฿นกรณีทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคล 

ทีไขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามขຌอ  ๐  ขຌอ  ๑  หรือขຌอ  ๒  ลຌวตกรณี  สํานักงานจะยกลิก 
การขึๅนทะบียนทีไปรึกษาหรือสาขา  ลຌวตกรณี 

ขຌอ ๎๎ ทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลทีไถูกพิกถอนการขึๅนทะบียนตามขຌอ  ๎์  
(ํ)  (๎)  หรือ  (๏)  จะขอขึๅนทะบียน฿หมเดຌมืไอครบกําหนดสองปีนับตวันทีไถูกพิกถอน   

ทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลทีไถูกยกลิกการขึๅนทะบียนตามขຌอ  ๎ํ  จะขอ 
ขึๅนทะบียน฿หมเดຌ  มืไอมีคุณสมบัติหรือเมมีลักษณะตຌองหຌามลຌว   

ขຌอ ๎๏ ทีไปรึกษานิติบุคคลทีไเดຌจดทะบียนลิกกิจการ  สํานักงานจะยกลิกการขึๅนทะบียน
ทีไปรึกษา 

ขຌอ ๎๐ ทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลทีไมีความประสงค์จะยกลิกการขึๅนทะบียนทีไปรึกษา  
฿หຌมีหนังสือจຌง฿หຌสํานักงานทราบพืไอยกลิกการขึๅนทะบียนนัๅน 

หมวด  ๒ 
การอุทธรณ์ 

 

 

ขຌอ ๎๑ ฿นกรณีทีไสํานักงานดํานินการอยาง฿ดอยางหนึไง  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) เมรับขึๅนทะบียนตามขຌอ  ํ๑ 
(๎) ปรับลดระดับของทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลตามระบียบทีไออกตามขຌอ  ํ๓ 
(๏) ปรับลดระดับของทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคล  หรือสาขาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌ

ตามขຌอ  ํ๘  วรรคสาม 
(๐) พิกถอนการขึๅนทะบียนทีไปรึกษาตามขຌอ  ๎์  (ํ)  (๎)  หรือ  (๏) 
(๑) ยกลิกการขึๅนทะบียนทีไปรึกษานืไองจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๎ํ 
฿หຌทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ตอสํานักงาน  ดยยืไนคําอุทธรณ์ 

ป็นหนังสือตอสํานักงานภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันทีไเดຌรับจຌงป็นหนังสือจากสํานักงาน 



หนຌา   ๎๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

ขຌอ ๎๒ มืไอสํานักงานเดຌรับคําอุทธรณ์ตามขຌอ  ๎๑  ฿หຌพิจารณาดยเมชักชຌา  หากหในดຌวย
กับคําอุทธรณ์฿หຌจຌง฿หຌทีไปรึกษาอิสระหรือทีไปรึกษานิติบุคคลทราบภาย฿นสามสิบวัน  นับตวันทีไเดຌรับอุทธรณ์   

ถຌาสํานักงานเมหในดຌวยกับคําอุทธรณ์  ฿หຌรายงานความหในพรຌอมหตุผลเปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภาย฿นกําหนดวลาตามวรรคหนึไง  ฿หຌปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภาย฿นสามสิบวันนับต
วันทีไเดຌรับรายงาน  ถຌามีหตุจําป็นเมอาจพิจารณา฿หຌลຌวสรใจเดຌทันภาย฿นกําหนดวลาดังกลาว   
฿หຌมีหนังสือจຌงผูຌอุทธรณ์ทราบกอนครบกําหนดวลาดังกลาว  ฿นการนีๅ  ฿หຌขยายระยะวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกเปเดຌเมกินสามสิบวันนับตวันครบกําหนดระยะวลาดังกลาว 

หมวด  ๓ 
การ฿หຌบริการขຌอมูล 

 

 

ขຌอ ๎๓ ฿หຌสํานักงานสดงขຌอมูลการขึๅนทะบียนทีไปรึกษาเวຌ฿นฐานขຌอมูลระบบครือขาย
สารสนทศละทะบียนทีไปรึกษา  ดยผยพรละ฿หຌบริการขຌอมูลดังกลาวพืไอป็นการสงสริม 
ละ฿หຌขຌอมูลทีไป็นประยชน์กหนวยงานของรัฐ  ภาคอกชน  ละประชาชนทัไวเป 

บทฉพาะกาล 
 

 

ขຌอ ๎๘ ฿หຌทีไปรึกษาอิสระละทีไปรึกษานิติบุคคลทีไเดຌขึๅนทะบียนกอนวันทีไกฎกระทรวง 
นีๅ฿ชຌบังคับ  ดํานินการยืไนคําขอขึๅนทะบียนตามกฎกระทรวงนีๅภาย฿นหนึไงรຌอยยีไสิบวัน  นับตวันทีไ
กฎกระทรวงนีๅ฿ชຌบังคับ  ฿นกรณีชนนีๅ฿หຌหนังสือรับรองทีไออกกอนวันทีไกฎกระทรวงนีๅ฿ชຌบังคับยังคงมีสิทธิ
ตามงืไอนเขละระยะวลาตามทีไกําหนดเวຌ฿นหนังสือรับรองจนกวาสํานักงานจะออกหนังสือรับรอง 
การขึๅนทะบียน฿หຌตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกําหนด฿นกฎกระทรวงนีๅ  ตทัๅงนีๅตຌองเมกินหนึไงรຌอยปดสิบวัน
นับตวันทีไกฎกระทรวงนีๅประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา  ละเม฿หຌนํากําหนดวลาการพิจารณาขึๅนทะบียน 
ตามขຌอ  ํ๑  มา฿ชຌบังคับกับกรณีนีๅ 

มืไอพຌนกําหนดวลาการยืไนคําขอขึๅนทะบียนตามวรรคหนึไง  ฿หຌหนังสือรับรองนัๅนสิๅนผล  ละ฿หຌ
ทีไปรึกษาอิสระละทีไปรึกษานิติบุคคลดํานินการขอขึๅนทะบียน฿หมตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกําหนด฿น
กฎกระทรวงนีๅ 

 
฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๏  สิงหาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

อภิศักดิ่  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 



หนຌา   ๏์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  บัญญัติ฿หຌทีไปรึกษาทีไจะขຌารวมการสนองานกับหนวยงานของรัฐ  
ตຌองป็นทีไปรึกษาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ทัๅงนีๅ  วิธีการยืไนขอขึๅนทะบียนทีไปรึกษา  
คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌาม  การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน  ละอัตราคาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียน  
รวมทัๅงหลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์฿นกรณีทีไศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
เมขึๅนทะบียน฿หຌป็นทีไปรึกษา  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จึงจําป็นตຌองออกกฎกระทรวงนีๅ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ช   

 

 

 



หนຌา   ๏ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

 

 
 

 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดอัตราคาจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

พ.ศ.  ๎๑๒์ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๑  วรรคหนึไง  ละมาตรา  ๕์  วรรคสอง  หงพระราชบัญญัติ 
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๎๑๒์  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงเวຌ  ดังตอเปนีๅ   

คาจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง฿หຌป็นเปตามอัตรา฿นบัญชีทຌาย
กฎกระทรวงนีๅ 

 
฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๏  สิงหาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

อภิศักดิ่  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราคาจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
 

ประภทงาน รายการ ขนาดครงการ 
(ลຌานบาท) 

อัตรา 
(รຌอยละวงงินงบประมาณคากอสรຌาง) 

   เมซับซຌอน ซับซຌอน ซับซຌอนมาก 
งานสถาปัตยกรรม ออกบบ ขนาดลใก (< ๑์) ๐.๑ ๒.๑ ๘.๑ 

  ขนาดกลาง (๑์ < ๎๑์) ๐ ๑.๎๑ ๓ 
  ขนาด฿หญ (๎๑์ < ๓๑์) ๏.๑ ๐ ๒ 
  ขนาดพิศษระดับทีไหนึไง 

(๓๑์ < ๎,๑์์) 
๏ ๏.๑ ๑ 

  ขนาดพิศษระดับทีไสอง 
(๎,๑์์ < ๑,์์์) 

๎.๑ ๏ ๐ 

  ขนาดพิศษระดับทีไสาม 
(> ๑,์์์) 

ํ.๑ ๎.๑ ๏ 

 ควบคุมงาน
กอสรຌาง 

 
ขนาดลใก (< ๑์) 

 
๐.๑ 

 
๒.๑ 

 
๘.๑ 

  ขนาดกลาง (๑์ < ๎๑์) ๐ ๑.๎๑ ๓ 
  ขนาด฿หญ (๎๑์ < ๓๑์) ๏.๑ ๐ ๒ 
  ขนาดพิศษระดับทีไหนึไง 

(๓๑์ < ๎,๑์์) 
๏ ๏.๑ ๑ 

  ขนาดพิศษระดับทีไสอง 
(๎,๑์์ < ๑,์์์) 

๎.๑ ๏ ๐ 

  ขนาดพิศษระดับทีไสาม 
(> ๑,์์์) 

ํ.๑ ๎.๑ ๏ 

 
หมายเหตุ 
- ลักษณะความซับซຌอนของงานสถาปัตยกรรม เดຌก  
  ซับซຌอนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภาย฿น งานภูมิสถาปัตยกรรม  
ทีไมีบบผนวิจิตรตຌอง฿ชຌความประณีตชัๅนสูง ฿ชຌทคนลยีชัๅนสูง ความชํานาญฉพาะดຌาน มีความสลับซับซຌอน
หรือมีผูຌ฿ชຌสอยจํานวนมาก มีลักษณะพิศษชิดชูคุณคาทางดຌานสถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วัฒนธรรม  
หรือธรรมชาติ ชน พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด รงพยาบาล อาคารหຌองปฏิบัติการ 
อาคารทีไมีความสลับซับซຌอน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร 
กใบวัสดุทีไสีไยงอันตรายหรือสีไยงตอสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภาย฿นของบຌานพักอาศัย ภูมิทัศน์฿นพืๅนทีไ
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์฿นอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนเพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางมือง 
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์฿นบริวณทีไมีการ฿ชຌสอยหรือสิไงปลูกสรຌางอยูดิม  
  ซับซຌอน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภาย฿น งานภูมิสถาปัตยกรรม ทีไตຌอง 
฿ชຌความประณีต ความชํานาญ มีประยชน์฿ชຌสอยทีไซับซຌอน มีลักษณะการกอสรຌางทีไซบัซຌอน มีกฎกณฑ์
ควบคุมฉพาะ หรือมีการ฿ชຌงานหลากหลาย ชน อาคารมหาวิทยาลัย อาคารรียนรวม หอสมุด หอประชุม 
อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก รงรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง 



 

อาคารขนาด฿หญพิศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการงิน รงรม รงภาพยนตร์ รงมหรสพ 
หຌางสรรพสินคຌา ศูนย์ประชุม ศูนย์สดงสินคຌาละนิทรรศการ สถานีขนสงตาง โ อาคารศูนย์การคຌา  
สถานบริการละนันทนาการ สมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริวณอาคารสาธารณะ 
ครงการจัดสรรทีไดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม  
  เมซับซຌอน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภาย฿น งานภูมิสถาปัตยกรรม มลีักษณะ
รียบงาย ป็นมาตรฐานทัไวเป ชน รงกใบพัสดุ คลังสินคຌา อาคารจอดรถยนต์ ตลาด รຌานคຌา ศูนย์อาหาร  
ชว์รูม อาคารประภทบຌานทีไอยูอาศัยหรือสํานักงานขนาดลใก สวนสาธารณะชานมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
สຌนทางคมนาคม สวนกษตร สวนประดับ หรือสวนหยอม 



หนຌา   ๏๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไมาตรา  ๕์  วรรคสอง  หงพระราชบัญญัติ
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  บัญญัติ฿หຌการกําหนดอัตราคาจຌางผูຌ฿หຌบริการ 
งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จึงจําป็นตຌองออก
กฎกระทรวงนีๅ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ซ   

 

 

 



หนຌา   ๏๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดรืไองการจัดซืๅอจัดจຌางกับหนวยงานของรัฐทีไ฿ชຌสิทธิอุทธรณ์เมเดຌ 

พ.ศ.  ๎๑๒์ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๑  วรรคหนึไง  ละมาตรา  ํํ๑  (๐)  หงพระราชบัญญัติ
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงเวຌ  ดังตอเปนีๅ 

ผูຌซึไงเดຌยืไนขຌอสนอพืไอทําการจัดซืๅอจัดจຌางกับหนวยงานของรัฐเมมีสิทธิอุทธรณ์กีไยวกับ 
การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿นรืไองดังตอเปนีๅ 

(ํ) คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนทีไขຌารวมการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿นครัๅงนัๅน  ดยวิธี
ประกาศชิญชวนทัไวเป  ดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ 

(๎) ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐปิดอกาส฿หຌมีการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงาน 
หรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุจากผูຌประกอบการกอนจะทําการจัดซืๅอจัดจຌาง  หากปรากฏวา
ผูຌประกอบการซึไงป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นครัๅงนัๅนมิเดຌวิจารณ์หรือสนอนะรางขอบขต
ของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุ  ผูຌประกอบการซึไงป็นผูຌยืไนขຌอสนอนัๅนจะอุทธรณ์ 
฿นรืไองขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุของหนวยงานของรัฐนัๅนมิเดຌ 

 
฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๏  สิงหาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

อภิศักดิ่  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 



หนຌา   ๏๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๘๒   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

  

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไมาตรา  ํํ๑  (๐)  หงพระราชบัญญัติ
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  บัญญัติ฿หຌผูຌซึไงเดຌยืไนขຌอสนอพืไอทําการจัดซืๅอจัดจຌาง
พัสดุกับหนวยงานของรัฐเมมีสิทธิอุทธรณ์กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿นกรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  
พืไอมิ฿หຌรืไองทีไอุทธรณ์ป็นปัญหาอุปสรรคทํา฿หຌการดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางตຌองลาชຌา  อันอาจจะกอ฿หຌกิด
ความสียหายกหนวยงานของรัฐ  สมควรกําหนดรืไองทีไเมควรเดຌรับการพิจารณาอุทธรณ์ป็นรืไองทีไ฿ชຌสิทธิ
อุทธรณ์เมเดຌ  จึงจําป็นตຌองออกกฎกระทรวงนีๅ 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ฌ   

 

 

 



หนຌา   ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ระบียบกระทรวงการคลัง 
วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๎๑๒์ 
 
 

ดยทีไป็นการสมควรมีระบียบวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พืไอกําหนด
หลักกณฑ์  วิธีการ  ละนวทางปฏิบัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ   
฿หຌหมาะสมสอดคลຌองกับพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์   

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๑  วรรคหนึไง  มาตรา  ํํ  วรรคสอง  มาตรา  ํ๎  วรรคสอง  
มาตรา  ํ๑  มาตรา  ๎๑  วรรคสีไ  มาตรา  ๐๏  วรรคสาม  มาตรา  ๑๒  วรรคสีไ  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒์  วรรคสอง  มาตรา  ๒ํ  วรรคสอง  มาตรา  ๒๎   
วรรคสามละวรรคสีไ  มาตรา  ๒๑  วรรคสามละวรรคหก  มาตรา  ๒๓  วรรคหนึไง  (๎)  มาตรา  ๒๘  
มาตรา  ๓์  วรรคสาม  มาตรา  ๓ํ  มาตรา  ๓๎  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  มาตรา  ๓๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๕  วรรคสอง  
มาตรา  ๕ํ  มาตรา  ๕๎  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ํ์์  วรรคสอง  มาตรา  ํ์ํ  วรรคสอง   
มาตรา  ํ์๎  วรรคสอง  มาตรา  ํ์๏  วรรคหนึไง  (๐)  ละวรรคสาม  มาตรา  ํ์๑  มาตรา  ํ์๒  วรรคสีไ  
มาตรา  ํ์๘  มาตรา  ํ์๕  วรรคสีไ  มาตรา  ํํ์  วรรคหนึไง  (๏)  ละวรรคสอง  ละมาตรา  ํํ๏  
หงพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจึงวางระบียบเวຌ  ดังตอเปนีๅ   

ขຌอ ํ ระบียบนีๅรียกวา  “ระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์” 

ขຌอ ๎ ระบียบนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันถัดจากวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป   
ขຌอ ๏ ฿หຌรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ป็นผูຌรักษาการตามระบียบนีๅ 

หมวด  ํ 
ขຌอความทัไวเป 

 
 

สวนทีไ  ํ 
นิยาม 

 
 

ขຌอ ๐ ฿นระบียบนีๅ 
“หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ผูຌดํารงตําหนง฿นหนวยงานของรัฐ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ราชการสวนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหนຌาสวนราชการทีไรียกชืไออยางอืไนละมีฐานะ

ป็นนิติบุคคล 



หนຌา   ๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) ราชการสวนภูมิภาค  หมายถึง  ผูຌวาราชการจังหวัด 
(๏) ราชการสวนทຌองถิไน  หมายถึง  นายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  นายกทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารสวนตําบล  ผูຌวาราชการกรุงทพมหานคร  นายกมืองพัทยา  หรือผูຌดํารงตําหนง 
ทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะทียบทา 

(๐) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผูຌวาการ  ผูຌอํานวยการ  กรรมการผูຌจัดการ฿หญ  หรือผูຌดํารงตําหนง 
ทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะทียบทา 

(๑) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผูຌอํานวยการ  หรือผูຌดํารงตําหนงทีไรียกชืไออยางอืไนทีไมีฐานะ
ทียบทา 

(๒) องค์กรอิสระ  หมายถึง  ลขาธิการคณะกรรมการการลือกตัๅง  ลขาธิการสํานักงาน
ผูຌตรวจการผนดิน  ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  ผูຌวาการ 
ตรวจงินผนดิน  ลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ 

(๓) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หนวยธุรการของศาล  หมายถึง  ลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  ลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  ลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๕) มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(ํ์) หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ฿นกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  ลขาธิการวุฒิสภา  ลขาธิการ
สภาผูຌทนราษฎร  ลขาธิการสถาบันพระปกกลຌา  ลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการมือง 

(ํํ) หนวยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  ลขาธิการ  หรือผูຌดํารงตําหนงทีไรียกชืไออยางอืไน 
ทีไมีฐานะทียบทา 

(ํ๎) หนวยงานอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  หมายถึง  ผูຌบริหารสูงสุดของหนวยงาน   
ตามกฎหมายจัดตัๅงหนวยงานนัๅน 

“หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ”  หมายความวา  ผูຌดํารงตําหนงหัวหนຌาสายงานซึไงปฏิบัติงานกีไยวกับ 
การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุตามทีไกฎหมายกีไยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ
นัๅนกําหนด  หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 

“ผูຌมีผลประยชน์รวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีไขຌาสนอราคา   
หรือขຌายืไนขຌอสนอ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตอหนวยงานของรัฐ฿ด  ป็นผูຌมีสวนเดຌสียเมวาดยทางตรง 
หรือทางอຌอม฿นกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอืไนทีไขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอตอ
หนวยงานของรัฐนัๅน฿นคราวดียวกัน 

การมีสวนเดຌสียเมวาดยทางตรงหรือทางอຌอมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขຌางตຌน  
เดຌก  การทีไบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธ์กัน฿นลักษณะ  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) มีความสัมพันธ์กัน฿นชิงบริหาร  ดยผูຌจัดการ  หุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  
ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึไง 
มีอํานาจหรือสามารถ฿ชຌอํานาจ฿นการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึไง
หรือหลายราย  ทีไขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐนัๅน฿นคราวดียวกัน 
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(๎) มีความสัมพันธ์กัน฿นชิงทุน  ดยผูຌป็นหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญ  หรือผูຌป็นหุຌนสวน 
เมจํากัดความรับผิด฿นหຌางหุຌนสวนจํากัด  หรือผูຌถือหุຌนราย฿หญ฿นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
ป็นหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจํากัด  หรือป็นผูຌถือหุຌนราย฿หญ฿นบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึไงหรือหลายราย  ทีไขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ
นัๅน฿นคราวดียวกัน 

คําวา  “ผูຌถือหุຌนราย฿หญ”  ฿หຌหมายความวา  ผูຌถือหุຌนซึไงถือหุຌนกินกวารຌอยละยีไสิบหຌา 
฿นกิจการนัๅนหรือ฿นอัตราอืไนตามทีไผูຌรักษาการตามระบียบหในสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประภทหรือบางขนาด 

(๏) มีความสัมพันธ์กัน฿นลักษณะเขวຌกันระหวาง  (ํ)  ละ  (๎)  ดยผูຌจัดการ  หุຌนสวน
ผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึไง  ป็นหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจํากัด  หรือป็นผูຌถือหุຌนราย฿หญ 
฿นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึไงหรือหลายราย  ทีไขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอ 
ตอหนวยงานของรัฐนัๅน฿นคราวดียวกัน  หรือ฿นนัยกลับกัน   

การดํารงตําหนง  การป็นหุຌนสวน  หรือการขຌาถือหุຌนดังกลาวขຌางตຌนของคูสมรสหรือบุตร 
ทีไยังเมบรรลุนิติภาวะของบุคคล฿น  (ํ)  (๎)  หรือ  (๏)  ฿หຌถือวาป็นการดํารงตําหนง  การป็นหุຌนสวน  
หรือการถือหุຌนของบุคคลดังกลาว 

฿นกรณีบุคคล฿ด฿ชຌชืไอบุคคลอืไนป็นผูຌจัดการ  หุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  ผูຌบริหาร   
ผูຌป็นหุຌนสวน  หรือผูຌถือหุຌนดยทีไตนองป็นผูຌ฿ชຌอํานาจ฿นการบริหารทีไทຌจริง  หรือป็นหุຌนสวน   
หรือผูຌถือหุຌนทีไทຌจริงของหຌางหุຌนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ลຌวตกรณี  ละหຌางหุຌนสวน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดทีไกีไยวขຌองเดຌขຌาสนอราคาหรือขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐนัๅน
฿นคราวดียวกัน  ฿หຌถือวาผูຌยืไนขຌอสนอนัๅนมีความสัมพันธ์กันตาม  (ํ)  (๎)  หรือ  (๏)  ลຌวตกรณี 

“การขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม”  หมายความวา  การทีไผูຌยืไนขຌอสนอรายหนึไงหรือหลายราย  
กระทําการอยาง฿ด โ  อันป็นการขัดขวาง  หรือป็นอุปสรรค  หรือเมปิดอกาส฿หຌมีการขงขัน 
อยางป็นธรรม฿นการสนอราคาหรือยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ  เมวาจะกระทําดยการสมยอมกัน  
หรือดยการ฿หຌ  ขอ฿หຌ  หรือรับวาจะ฿หຌ  รียก  รับ  หรือยอมจะรับงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประยชน์อืไน฿ด  
หรือ฿ชຌกําลังประทุษรຌาย  หรือขมขูวาจะ฿ชຌกําลังประทุษรຌาย  หรือสดงอกสารอันป็นทใจ  หรือสอวา
กระทําการทุจริตอืไน฿ด฿นการสนอราคา  ทัๅงนีๅ  ดยมีวัตถุประสงค์ทีไจะสวงหาประยชน์฿นระหวาง 
ผูຌยืไนขຌอสนอดຌวยกัน  หรือพืไอ฿หຌประยชน์กผูຌยืไนขຌอสนอรายหนึไงราย฿ดป็นผูຌมีสิทธิทําสัญญา 
กับหนวยงานของรัฐนัๅน  หรือพืไอหลีกลีไยงการขงขันอยางป็นธรรม  หรือพืไอ฿หຌกิดความเดຌปรียบ
หนวยงานของรัฐดยมิ฿ชป็นเป฿นทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ตามขຌอ  ๑๑  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามขຌอ  ๓์  คณะกรรมการซืๅอหรือจຌาง 
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ดยวิธีคัดลือกตามขຌอ  ๓๐  คณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
ตามขຌอ  ํํ๐  คณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือกตามขຌอ  ํ๎์  คณะกรรมการ
ดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปตามขຌอ  ํ๐๒  
คณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือกตามขຌอ  ํ๐๕  ละ
คณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบตามขຌอ  ํ๑๑ 

“ระบบขຌอมูลสินคຌา”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความวา  ขຌอมูลรายละอียด 
ของสินคຌาทีไผูຌประกอบการเดຌลงทะบียนเวຌ฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  ดยสดงรายละอียดของสินคຌา   
ภาพสินคຌา  พรຌอมคําบรรยายประกอบตามทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌหมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจຌางตามประภททีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

สวนทีไ  ๎ 
การมีสวนเดຌสีย฿นรืไองทีไประชุมพิจารณา 

 
 

ขຌอ ๑ ฿นกรณีทีไมีหตุอันควรสงสัยวาประธานกรรมการหรือกรรมการ฿นคณะกรรมการนยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ละคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีสวนเดຌสียดยตรงหรือดยอຌอม฿นรืไองซึไงทีไประชุมพิจารณาหรือเม  ฿หຌพิจารณาตามหลักกณฑ์
ทีไกําหนด฿นกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

สวนทีไ  ๏ 
ผูຌมีอํานาจละการมอบอํานาจ 

 
 

ขຌอ ๒ ผูຌมีอํานาจดํานินการตามระบียบนีๅ  เดຌก  ผูຌซึไงดํารงตําหนงป็นหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  
วຌนตกระทรวงกลาหมหรือหนวยงานของรัฐอืไนทีไผูຌรักษาการตามระบียบประกาศกําหนด฿หຌ 
หนวยงานของรัฐนัๅนสามารถกําหนดหนวยงานระดับ฿ด  ผูຌบังคับบัญชาชัๅน฿ด  ตําหนง฿ด  มีอํานาจดํานินการ 
ตามระบียบนีๅกใ฿หຌกระทําเดຌ  ละมืไอเดຌกําหนดป็นประการ฿ดลຌว  ฿หຌจຌงผูຌรักษาการตามระบียบ 
ละสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 

ขຌอ ๓ ผูຌมีอํานาจดํานินการตามขຌอ  ๒  หรือผูຌมีอํานาจสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางตามระบียบนีๅจะมอบ
อํานาจป็นหนังสือ฿หຌกผูຌดํารงตําหนง฿ดกใเดຌซึไงสังกัดหนวยงานของรัฐดียวกัน  ดย฿หຌคํานึงถึงระดับ  
ตําหนง  หนຌาทีไละความรับผิดชอบของผูຌทีไเดຌรับมอบอํานาจป็นสําคัญ   

มืไอมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึไง  ผูຌรับมอบอํานาจมีหนຌาทีไตຌองรับมอบอํานาจนัๅนละจะมอบ
อํานาจนัๅน฿หຌกผูຌดํารงตําหนงอืไนตอเปเมเดຌ  วຌนต   

(ํ) การมอบอํานาจ฿หຌกผูຌวาราชการจังหวัด  ผูຌวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนัๅนตอเปเดຌ฿นกรณี  
ดังตอเปนีๅ 
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 (ก) กรณีมอบอํานาจ฿หຌกรองผูຌวาราชการจังหวัด  ผูຌชวยผูຌวาราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหนຌาสวนราชการประจําจังหวัด  ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดจຌง฿หຌผูຌมอบอํานาจชัๅนตຌนทราบดຌวย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจ฿หຌกบุคคลอืไน  นอกจากทีไกลาว฿น  (ก)  จะกระทําเดຌตอมืไอเดຌรับ
ความหในชอบจากผูຌมอบอํานาจชัๅนตຌนลຌว 

(๎) การมอบอํานาจละการมอบอํานาจตอตามระบียบหรือคําสัไงของกระทรวงกลาหม 
หรือของหนวยงานของรัฐอืไนทีไรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามขຌอ  ๒ 

฿นกรณีทีไมีกฎหมายกําหนดรืไองการมอบอํานาจละการมอบอํานาจตอเวຌป็นการฉพาะ   
กใ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน 

พืไอความคลองตัว฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐมอบอํานาจ฿นการสัไงการ
ละดํานินการจัดซืๅอจัดจຌาง  ฿หຌกผูຌดํารงตําหนงรองลงเปป็นลําดับ   

฿หຌผูຌมอบอํานาจสงสํานาหลักฐานการมอบอํานาจ฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบทุกครัๅง 
ขຌอ ๘ ฿นกรณีทีไมีความจําป็นพืไอประยชน์ของภาครัฐดยรวม  หนวยงานของรัฐ฿ด 

จะมอบอํานาจ฿หຌหนวยงานของรัฐหงอืไนดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางทนกใ฿หຌกระทําเดຌ  ดย฿หຌผูຌมอบอํานาจ 
สงสํานาหลักฐานการมอบอํานาจ฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 

สวนทีไ  ๐ 
การดํานินการดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ 

 
 

ขຌอ ๕ การดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตามระบียบนีๅดຌวยวิธีการ 
ทางอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 
ผานทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด   

฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌอกสารทีไจัดพิมพ์จากระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ 
ป็นอกสารประกอบการดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางตามวิธีการทีไกําหนด฿นระบียบนีๅ 

ขຌอ ํ์ ฿หຌกรมบัญชีกลางจัดทํานวทางปฏิบัติ฿นการดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางผานทางระบบ
จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐละผูຌประกอบการ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติ
฿นการดํานินการ 

สวนทีไ  ๑ 
การจัดทําผนการจัดซืๅอจัดจຌาง 

 
 

ขຌอ ํํ มืไอหนวยงานของรัฐเดຌรับความหในชอบวงงินงบประมาณทีไจะ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง 
จากหนวยงานทีไกีไยวขຌองหรือผูຌมีอํานาจ฿นการพิจารณางบประมาณลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือผูຌทีไเดຌรับ
มอบหมาย฿นการปฏิบัติงานนัๅนจัดทําผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจําปีสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
พืไอขอความหในชอบ   



หนຌา   ๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจําปี฿หຌประกอบดຌวยรายการอยางนຌอย  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ชืไอครงการทีไจะจัดซืๅอจัดจຌาง 
(๎) วงงินทีไจะจัดซืๅอจัดจຌางดยประมาณ 
(๏) ระยะวลาทีไคาดวาจะจัดซืๅอจัดจຌาง 
(๐) รายการอืไนตามทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 
มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจําปีตามวรรคหนึไงลຌว  

฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไประกาศผยพรผนดังกลาว฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 
ละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌปิดประกาศดยปิดผย   
ณ  สถานทีไปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  วຌนตกรณีทีไบัญญัติเวຌตามความ฿นมาตรา  ํํ  วรรคหนึไง 

หากหนวยงานของรัฐเมเดຌประกาศผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางครงการ฿ด฿นระบบครือขาย
สารสนทศของกรมบัญชีกลาง  จะเมสามารถดํานินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นครงการนัๅนเดຌ 

ขຌอ ํ๎ หลังจากทีไเดຌประกาศผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจําปีตามขຌอ  ํํ  ลຌว 
฿หຌหนวยงานของรัฐรีบดํานินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿หຌป็นเปตามผนละขัๅนตอนของระบียบนีๅ  ฿นหมวด  ๎  
หมวด  ๏  หรือหมวด  ๐  ลຌวตกรณี  พืไอ฿หຌพรຌอมทีไจะทําสัญญาหรือขຌอตกลงเดຌทันทีมืไอเดຌรับอนุมัติ
ทางการงินลຌว 

ขຌอ ํ๏ ฿นกรณีทีไ มีความจํา  ป็นตຌอง ปลีไยนปลงผนการจัดซืๅ อจัดจຌ างประจํา ปี   
฿หຌ จຌ าหนຌาทีไห รือผูຌทีไ เดຌ รับมอบหมาย฿นการปฏิบัติ งานนัๅนจัดทํ ารายงานพรຌอมระบุ หตุผล 
ทีไขอปลีไยนปลงสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบ  ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว  
฿หຌดํานินการตามขຌอ  ํํ  วรรคสาม  ตอเป   

สวนทีไ  ๒ 
การตรวจสอบผูຌมีผลประยชน์รวมกัน 

 
 

ขຌอ ํ๐ พืไอป็นการปิดอกาส฿หຌมีการขงขันกันอยางป็นธรรม  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบ
คุณสมบัติดํานินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละรายวาป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน 
หรือเม  หากปรากฏวามีผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาวทุกรายออกจากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นครัๅงนัๅน   

ขຌอ ํ๑ ฿นการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละรายตามขຌอ  ํ๐  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
กําหนด฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอยืไนอกสารสดงคุณสมบัติยกมาตางหาก  ดยอยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ 

(ํ) ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นนติิบุคคล   
 (ก) หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจํากัด  ฿หຌยืไนสํานาหนังสือรับรองการจดทะบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชืไอหุຌนสวนผูຌจัดการ  ผูຌมีอํานาจควบคุม  (ถຌามี)  พรຌอมทัๅงรับรองสํานาถูกตຌอง 



หนຌา   ๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ฿หຌยืไนสํานาหนังสือรับรองการจดทะบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชืไอกรรมการผูຌจัดการ  ผูຌมีอํานาจควบคุม  (ถຌามี)  ละบัญชีรายชืไอ 
ผูຌถือหุຌนราย฿หญ  (ถຌามี)  พรຌอมทัๅงรับรองสํานาถูกตຌอง   

(๎) ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล  ฿หຌยืไนสํานา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผูຌนัๅน  สํานาขຌอตกลงทีไสดงถึงการขຌาป็นหุຌนสวน  (ถຌามี)  สํานาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูຌป็นหุຌนสวน  พรຌอมทัๅงรับรองสํานาถูกตຌอง 

(๏) ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌยืไนขຌอสนอรวมกัน฿นฐานะป็นผูຌรวมคຌา  ฿หຌยืไนสํานาสัญญา
ของการขຌารวมคຌา  สํานาบัตรประจําตัวประชาชนของผูຌรวมคຌา  ละ฿นกรณีทีไผูຌขຌารวมคຌาฝຆาย฿ด 
ป็นบุคคลธรรมดาทีไมิเดຌถือสัญชาติเทย  กใ฿หຌยืไนสํานาหนังสือดินทาง  หรือถຌาผูຌรวมคຌาฝຆาย฿ดป็นนิติบุคคล  
฿หຌยืไนอกสารตามทีไระบุเวຌ฿น  (ํ) 

(๐) อกสารอืไนตามทีไหนวยงานของรัฐกําหนด  ชน  สํานา฿บทะบียนพาณิชย์  สํานา฿บทะบียน
ภาษีมูลคาพิไม 

การยืไนอกสารสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึไง  ฿หຌยืไนมาพรຌอมกับการยืไนขຌอสนอตามวิธีการ 
ทีไกําหนด฿นระบียบนีๅ   

สวนทีไ  ๓ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ขຌอ ํ๒ มืไอสิๅนสุดกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นตละครงการ  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางพรຌอมทัๅงอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังตอเปนีๅ 

(ํ) รายงานขอซืๅอหรือขอจຌางตามความ฿นหมวด  ๎  สวนทีไ  ๎  หมวด  ๏  สวนทีไ  ๎   
ละหมวด  ๐  สวนทีไ  ๎  ลຌวตกรณี 

(๎) อกสารกีไยวกับการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะ
ของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ละผลการพิจารณา฿นครัๅงนัๅน  (ถຌามี) 

(๏) ประกาศละอกสารชิญชวน  หรือหนังสือชิญชวน  ละอกสารอืไนทีไกีไยวขຌอง   
(๐) ขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย 
(๑) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ   
(๒) ประกาศผลการพิจารณาคัดลือกผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก 
(๓) สัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ  รวมทัๅงการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ  (ถຌามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซืๅอจัดจຌางครงการ฿ดจะตຌองมีอกสารหลักฐาน฿ด฿หຌป็นเปตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน  

ทัๅงนีๅ  การจัดซืๅอจัดจຌางทีไเดຌดํานินการผานระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  หนวยงานของรัฐ
สามารถ฿ชຌอกสารทีไจัดทํา฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ป็นอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึไงเดຌ 



หนຌา   ๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

หมวด  ๎ 
การซืๅอหรือจຌาง 

 
 

สวนทีไ  ํ 
บททัไวเป 

 
 

ขຌอ ํ๓ การดํานินการ฿นหมวดนีๅเม฿ชຌบังคับกับงานจຌางทีไปรึกษาละงานจຌางออกบบ 
หรือควบคุมงานกอสรຌาง 

ขຌอ ํ๘ ฿นกรณีทีไมีการซืๅอหรือจຌางพืไอจัดทําพัสดุอง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅง 
ผูຌควบคุมรับผิดชอบ฿นการจัดทําองนัๅน  ละตงตัๅงคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานดยมีคุณสมบัติ
ละหนຌาทีไชนดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  วຌนตหนวยงานของรัฐทีไกําหนด฿หຌมีผูຌรับผิดชอบ
ดยฉพาะอยูลຌว 

ขຌอ ํ๕ หนวยงานของรัฐหง฿ดประสงค์จะซืๅอหรือจຌาง฿หຌกับหนวยงานของรัฐหงอืไน   
฿หຌกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละรายละอียดการดํานินการซืๅอหรือจຌาง  ซึไงอยางนຌอยตຌองประกอบดຌวย  
ประภทหรือชนิดของพัสดุทีไตຌองการซืๅอหรือจຌาง  วิธีการซืๅอหรือจຌาง  ละการทําสัญญาหรือขຌอตกลง 
ป็นหนังสือสนอตอคณะกรรมการนยบายพืไอขอความหในชอบ  ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว 
฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการตามวิธีการทีไกําหนดตอเป 

฿นกรณีทีไ หในสมควร  คณะกรรมการนยบายอาจประกาศกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ   
ละรายละอียดการดํานินการซืๅอหรือจຌางตามวรรคหนึไง  พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐปฏิบัติกใเดຌ   

ขຌอ ๎์ การบงซืๅอหรือบงจຌางดยลดวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงดียวกันพืไอ฿หຌวิธีการซืๅอ
หรือจຌางหรืออํานาจ฿นการสัไงซืๅอสัไงจຌางปลีไยนปลงเป  จะกระทํามิเดຌ   

กรณี฿ดจะป็นการบงซืๅอหรือบงจຌาง฿หຌพิจารณาถึงวัตถุประสงค์฿นการซืๅอหรือจຌางครัๅงนัๅน  
ละความคุຌมคาของทางราชการป็นสําคัญ 

สวนทีไ  ๎ 
กระบวนการซืๅอหรือจຌาง 

 
 

การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือบบรูปรายการ 
งานกอสรຌาง 

ขຌอ ๎ํ ฿นการซืๅอหรือจຌางทีไ มิ฿ชการจຌางกอสรຌาง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅง
คณะกรรมการขึๅนมาคณะหนึไง  หรือจะ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงรับผิดชอบ฿นการจัดทํา 
รางขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง  รวมทัๅงกําหนด
หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดຌวย   



หนຌา   ๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

พืไอ฿หຌการกําหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางมีมาตรฐาน  ละป็น
ประยชน์ตอทางราชการ  หากพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง฿ดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลຌว  
฿หຌกําหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือรายการ฿นการกอสรຌาง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือพืไอความสะดวกจะระบุฉพาะหมายลขมาตรฐานกใเดຌ   
หรือ฿นกรณีพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง฿ดยังเมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตมีผูຌเดຌรับ
การจดทะบียนผลิตภัณฑ์เวຌกับกระทรวงอุตสาหกรรมลຌว  ฿หຌกําหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะ 
ของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางหรือรายการ฿นการกอสรຌาง฿หຌสอดคลຌองกับรายละอียดคุณลักษณะฉพาะ 
ตามทีไระบุ฿นคูมือผูຌซืๅอหรือ฿บทรกคูมือผูຌซืๅอทีไกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึๅน 

฿นการจຌางกอสรຌาง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนมาคณะหนึไง   
หรือจะ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงจัดทําบบรูปรายการงานกอสรຌาง  หรือจะดํานินการจຌาง
ตามความ฿นหมวด  ๐  งานจຌางออกบบหรอืควบคุมงานกอสรຌางกใเดຌ 

องค์ประกอบ  ระยะวลาการพิจารณา  ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึไง 
ละวรรคสอง  ฿หຌป็นเปตามทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําป็นละหมาะสม   
รายงานขอซืๅอหรือขอจຌาง   

ขຌอ ๎๎ ฿นการซืๅอหรือจຌางตละวิธี  นอกจากการซืๅอทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางตามขຌอ  ๎๏  
ละขຌอ  ๓๕  วรรคสอง  ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทํารายงานขอซืๅอหรือขอจຌางสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
พืไอขอความหในชอบ  ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ  ตามรายการดังตอเปนีๅ 

(ํ) หตุผลละความจําป็นทีไตຌองซืๅอหรือจຌาง 
(๎) ขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุหรือบบรูปรายการ 

งานกอสรຌางทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ลຌวตกรณี 
(๏) ราคากลางของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง   
(๐) วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณ  ถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุวงงิน

ทีไประมาณวาจะซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน 
(๑) กําหนดวลาทีไตຌองการ฿ชຌพัสดุนัๅนหรือ฿หຌงานนัๅนลຌวสรใจ 
(๒) วิธีทีไจะซืๅอหรือจຌางละหตุผลทีไตຌองซืๅอหรือจຌางดยวิธีนัๅน 
(๓) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ   
(๘) ขຌอสนออืไน โ  ชน  การขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการตาง โ  ทีไจําป็น฿นการซืๅอ 

หรือจຌาง  การออกประกาศละอกสารชิญชวน  ละหนังสือชิญชวน 
การซืๅอหรือจຌางกรณีจําป็นรงดวนอันนืไองมาจากกิดหตุการณ์ทีไเมอาจคาดหมายเดຌ   

ตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (ํ)  (ค)  หรือกรณีมีความจําป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนดยฉุกฉิน  มาตรา  ๑๒  
วรรคหนึไง  (๎)  (ง)  หรือกรณีการซืๅอหรือจຌางทีไมีวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวงทีไออก 
ตามความ฿นมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  ซึไงเมอาจทํารายงานตามปกติเดຌ  จຌาหนຌาทีไหรือผูຌทีไรับผิดชอบ 
฿นการปฏิบัติงานนัๅนจะทํารายงานตามวรรคหนึไง  ฉพาะรายการทีไหในวาจําป็นกใเดຌ   



หนຌา   ํ์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๎๏ ฿นการซืๅอทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌาง  ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทํารายงานสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  
ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ  ตามรายการดังตอเปนีๅ 

(ํ) หตุผลละความจําป็นทีไตຌองซืๅอ 
(๎) รายละอียดของทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางทีไตຌองการซืๅอ  รวมทัๅงนืๅอทีไละทຌองทีไทีไตຌองการ 
(๏) ราคาประมินของทางราชการ฿นทຌองทีไนัๅน 
(๐) ราคาซืๅอขายของทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌาง฿กลຌคียงบริวณทีไจะซืๅอครัๅงหลังสุดประมาณ  ๏  ราย 
(๑) วงงินทีไจะซืๅอ  ดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณ  ถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุวงงิน 

ทีไประมาณวาจะซืๅอ฿นครัๅงนัๅน 
(๒) วิธีทีไจะซืๅอละหตุผลทีไตຌองซืๅอดยวิธีนัๅน 
(๓) ขຌอสนออืไน โ  ชน  การขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการตาง โ  ทีไจําป็น฿นการซืๅอ 
ขຌอ ๎๐ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบตามรายงานทีไสนอตามขຌอ  ๎๎   

หรือขຌอ  ๎๏  ลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไดํานินการตามวิธีซืๅอหรือจຌางนัๅนตอเปเดຌ 
คณะกรรมการซืๅอหรือจຌาง 

ขຌอ ๎๑ ฿นการดํานินการซืๅอหรือจຌางตละครัๅง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅง
คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางขึๅน  พืไอปฏิบัติการตามระบียบนีๅ  พรຌอมกับกําหนดระยะวลา฿นการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  ลຌวตกรณี  คือ 

(ํ) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ 
(๎) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๏) คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก 
(๐) คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง 
(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางตละคณะ  รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ

ภาย฿นระยะวลาทีไกําหนด  ถຌามีหตุทีไทํา฿หຌการรายงานลาชຌา  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา
ขยายวลา฿หຌตามความจําป็น 

ขຌอ ๎๒ คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางตามขຌอ  ๎๑  ตละคณะประกอบดຌวย  ประธานกรรมการ   
ํ  คน  ละกรรมการอยางนຌอย  ๎  คน  ซึไงตงตัๅงจากขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไน  ดย฿หຌ
คํานึงถึงลักษณะหนຌาทีไละความรับผิดชอบของผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงป็นสําคัญ   

฿นกรณีจําป็นหรือพืไอประยชน์ของหนวยงานของรัฐจะตงตัๅงบุคคลอืไนรวมป็นกรรมการดຌวยกใเดຌ  
ตจํานวนกรรมการทีไป็นบุคคลอืไนนัๅนจะตຌองเมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึไง 



หนຌา   ํํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

฿นการซืๅอหรือจຌางครัๅงดียวกัน  หຌามตงตัๅงผูຌทีไป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก 
ป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซืๅอหรือจຌางทุกคณะ  ควรตงตัๅงผูຌชํานาญการหรือผูຌทรงคุณวุฒิกีไยวกับงานซืๅอ
หรือจຌางนัๅน โ  ขຌารวมป็นกรรมการดຌวย 

ขຌอ ๎๓ การประชุมของคณะกรรมการตละคณะ  ตຌองมีกรรมการมาประชุมเมนຌอยกวา 
กึไงหนึไงของจํานวนกรรมการทัๅงหมด  ฿หຌประธานกรรมการละกรรมการตละคนมีสียงหนึไง฿นการลงมติ
ดยประธานกรรมการตຌองอยูดຌวยทุกครัๅง฿นการประชุม  หากประธานกรรมการเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไ 
เดຌ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงประธานกรรมการคน฿หมป็นประธานกรรมการทน   

มติของคณะกรรมการ฿หຌถือสียงขຌางมาก  ถຌาคะนนสียงทากัน฿หຌประธานกรรมการออกสียง
พิไมขึๅนอีกสียงหนึไงป็นสียงชีๅขาด  วຌนตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿หຌถือมติอกฉันท์ 

กรรมการของคณะ฿ดเมหในดຌวยกับมติของคณะกรรมการ  ฿หຌทําบันทึกความหในยຌงเวຌดຌวย 
ประธานกรรมการละกรรมการ  จะตຌองเมป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา 

฿นการซืๅอหรือจຌางครัๅงนัๅน  ทัๅงนีๅ  การมีสวนเดຌสีย฿นรืไองซึไงทีไประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
ละกรรมการ฿หຌป็นเปตามกฎหมายวาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบวาตนป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นการซืๅอ
หรือจຌางครัๅงนัๅน  ฿หຌประธานหรือกรรมการผูຌนัๅนลาออกจากการป็นประธานหรือกรรมการ฿นคณะกรรมการ 
ทีไตนเดຌรับการตงตัๅงนัๅน  ละ฿หຌรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทราบพืไอสัไงการตามทีไหในสมควรตอเป 
วิธีการซืๅอหรือจຌาง 

ขຌอ ๎๘ การซืๅอหรือจຌาง  กระทําเดຌ  ๏  วิธี  ดังนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
(๎) วิธีคัดลือก 
(๏) วิธีฉพาะจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทัไวเป 
ขຌอ ๎๕ การซืๅอหรือจຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  กระทําเดຌ  ๏  วิธี  ดังนีๅ 
(ํ) วิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ 
(๎) วิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ 
(๏) วิธีสอบราคา 
ขຌอ ๏์ วิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซืๅอหรือจຌางทีไมีรายละอียดคุณลักษณะ

ฉพาะของพัสดุทีไเมซับซຌอนหรือป็นสินคຌาหรืองานบริการทีไมีมาตรฐาน  ละเดຌกําหนดเวຌ฿นระบบขຌอมูลสินคຌา  
(e - catalog)  ดย฿หຌดํานินการ฿นระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ซึไงสามารถกระทําเดຌ  ๎  ลักษณะ  ดังนีๅ   



หนຌา   ํ๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(ํ) การสนอราคาดย฿บสนอราคา  คือ  การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  ๑์ ,์์ ์์  บาท  
ตเมกิน  ๑,์์์,์์์  บาท   

(๎) การสนอราคาดยการประมูลอิลใกทรอนิกส์  คือ  การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  
๑,์์์,์์์  บาท   

ขຌอ ๏ํ วิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง   
ซึไงมีวงงินกิน  ๑์์,์์์  บาท  ละป็นสินคຌาหรืองานบริการทีไเมเดຌกําหนดรายละอียดคุณลักษณะ
ฉพาะของพัสดุเวຌ฿นระบบขຌอมูลสินคຌา  (e - catalog)  ดย฿หຌดํานินการ฿นระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด   

ขຌอ ๏๎ วิธีสอบราคา  คือ  การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  ๑์์,์์์  บาท   
ตเมกิน  ๑,์์์,์์์  บาท  ฿หຌกระทําเดຌ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐนัๅนตัๅงอยู฿นพืๅนทีไทีไมีขຌอจํากัด 
฿นการ฿ชຌสัญญาณอินตอร์นใต  ทํา฿หຌเมสามารถดํานินการผานระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์เดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไระบุหตุผลความจําป็นทีไเมอาจดํานินการซืๅอหรือจຌาง
ดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์เวຌ฿นรายงานขอซืๅอหรือขอจຌาง 
ตามขຌอ  ๎๎  ดຌวย 

ขຌอ ๏๏ รัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจําป็นจะกําหนดวงงินการซืๅอหรือจຌางตามขຌอ  ๏์  ขຌอ  ๏ํ  

หรือขຌอ  ๏๎  ตกตางเปจากทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ  ฿หຌสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอความหในชอบ  
ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌรายงานสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 

วิธีตลาดอิเลใกทรอนิกส์ 
ขຌอ ๏๐ ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทําอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์พรຌอมประกาศชิญชวน  

ตามบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 
การจัดทําอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวนตามวรรคหนึไง  ถຌาจําป็นตຌองมีขຌอความ 

หรือรายการตกตางเปจากบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  ดยมีสาระสําคัญตามทีไกําหนดเวຌ฿นบบ
ละเมทํา฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบกใ฿หຌกระทําเดຌ  วຌนตหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา
฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ  กใ฿หຌสงรางอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวนดังกลาวเป฿หຌสํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

การกําหนดวัน  วลาการสนอราคา฿นอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวนตามวรรคหนึไง  
฿หຌกําหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌาง   
ดยกําหนดป็นวัน  วลา  ทําการทานัๅน  ละวลา฿นการสนอราคา฿หຌถือตามวลาของระบบจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ป็นกณฑ์ 



หนຌา   ํ๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๏๑ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอซืๅอหรือขอจຌางตามขຌอ  ๎๎  
ลຌว฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์฿นระบบ
ครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐ  ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา  ๏  วันทําการ  
ละ฿หຌปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน   

ขຌอ ๏๒ ฿หຌกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์
เปยังผูຌประกอบการทีไเดຌลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  ซึไงเดຌนํารายละอียด
ของพัสดุลง฿นระบบขຌอมูลสินคຌาตรงตามประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ 
ของหนวยงานของรัฐ  ละจัดสง฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดินผานทางระบบอิลใกทรอนิกส์   

฿นกรณีทีไผูຌประกอบการราย฿ดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดังกลาว  
ละยังเมเดຌลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  หากประสงค์จะขຌารวม 
สนอราคา฿นครัๅงนัๅน  จะตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ละจะตຌอง 
นํารายละอียดของพัสดุลง฿นระบบขຌอมูลสินคຌากอนการสนอราคา   

ขຌอ ๏๓ มืไอถึงกําหนดวันสนอราคาดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌดํานินการดังนีๅ 
(ํ) กรณีป็นการซืๅอหรือจຌาง  ตามขຌอ  ๏์  (ํ)  ฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์  

ละ฿หຌสนอราคาภาย฿นวลาทีไกําหนด  ดยสามารถสนอราคาเดຌพียงครัๅงดียว 
(๎) กรณีป็นการซืๅอหรือจຌาง  ตามขຌอ  ๏์  (๎)  ฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์  

ดยตຌองลงทะบียนกอนริไมกระบวนการสนอราคา  ภาย฿นวลา  ํ๑  นาที  พรຌอมทัๅง฿หຌทําการทดสอบระบบ
ป็นวลา  ํ๑  นาที  ละ฿หຌสนอราคาภาย฿นวลา  ๏์  นาที  ดยจะสนอราคากีไครัๅงกใเดຌ 

กําหนดวันสนอราคาตามวรรคหนึไง  หຌามมิ฿หຌรนหรือลืไอน  หรือปลีไยนปลงกําหนดวันสนอราคา  
วຌนตป็นกรณีทีไกรมบัญชีกลางจຌงลืไอนกําหนดวัน  วลาการสนอราคา  นืไองจากมีปัญหาขຌอขัดขຌอง
กีไยวกับการสนอราคาผานระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  ละมืไอเดຌดํานินการ 
ป็นประการ฿ดลຌว฿หຌกรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบดຌวย 

ขຌอ ๏๘ มืไอสิๅนสุดการสนอราคาตามขຌอ  ๏๓  ลຌว  หากปรากฏวามีผูຌสนอราคาตไําสุด
ทากันหลายราย  ฿หຌจຌาหนຌาทีไพิจารณาราคาตไําสุดของผูຌทีไสนอราคาขຌาสูระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์ 
฿นลําดับรกป็นผูຌชนะการสนอราคา฿นครัๅงนัๅน   

฿นกรณีทีไมีผูຌขຌาสนอราคาพียงรายดียว  หากหในวาราคาทีไสนอมีความหมาะสมละป็น
ประยชน์ตอหนวยงานของรัฐ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
พืไอพิจารณารับราคาของผูຌสนอราคารายนัๅนเดຌ   

ถຌาเมมีผูຌขຌาสนอราคา  ฿หຌจຌาหนຌาทีไสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
พืไอพิจารณายกลิกการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅนละดํานินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์฿หม  
หรือจะดํานินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (ํ)  (ก)  หรือวิธีฉพาะจาะจง
ตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ก)  ลຌวตกรณีกใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการซืๅอ 
หรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หมดยการ
จัดทํารายงานขอซืๅอหรือขอจຌางตามขຌอ  ๎๎ 



หนຌา   ํ๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๏๕ ฿นกรณีทีไปรากฏวาราคาของผูຌสนอราคารายตไําสุดทีไชนะการสนอราคายังสูงกวา
วงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางตามขຌอ  ๎๎  ฿หຌจຌาหนຌาทีไดํานินการ  ดังนีๅ 

(ํ) ตอรองราคากับผูຌสนอราคารายดังกลาวผานทางระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์฿หຌตไําสุดทาทีไ
จะทําเดຌ  หากผูຌสนอราคารายนัๅนยอมลดราคาละยืไน฿บสนอราคาผานทางระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์
ลຌว  หากราคาทีไสนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือสูงกวาตเมกินรຌอยละสิบของวงงิน 
ทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือตอรองลຌวเมยอมลดราคาอีก  ตสวนทีไสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางนัๅนเมกิน 
รຌอยละสิบของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ถຌาหในวาราคาดังกลาวป็นราคาทีไหมาะสมกใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌาง
จากผูຌสนอราคารายนัๅน 

(๎) ถຌาดํานินการตาม  (ํ)  ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌจຌงผูຌสนอราคาทีไสนอราคาถูกตຌองตรงตาม
งืไอนเขทีไกําหนดเวຌ฿นอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ทุกรายผานทางระบบตลาด
อิลใกทรอนิกส์พืไอ฿หຌสนอราคา฿หมพรຌอมกัน  ดย฿หຌยืไน฿บสนอราคาผานทางระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์
ภาย฿นวลาทีไหนวยงานของรัฐกําหนด  หากผูຌสนอราคาราย฿ดเมยืไน฿บสนอราคา฿หม  ฿หຌถือวาผูຌสนอราคา
รายนัๅนยืนราคาตามทีไสนอเวຌดิม  หากปรากฏวาผูຌสนอราคาตไําสุด฿นการสนอราคาครัๅง฿หมสนอราคา
เมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะซืๅอ 
หรือจຌาง  ถຌาหในวาราคาดังกลาวป็นราคาทีไหมาะสมกใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌสนอราคารายนัๅน 

(๏) ถຌาดํานินการตาม  (๎)  ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน  ทัๅงนีๅ  การดํานินการซืๅอหรือจຌางครัๅง฿หม฿หຌนําความ 
฿นขຌอ  ๏๘  วรรคสาม  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

ขຌอ ๐์ ภายหลังจากทีไเดຌผูຌชนะการสนอราคาตามขຌอ  ๏๘  หรือขຌอ  ๏๕  ลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
จัดพิมพ์฿บสนอราคาละอกสารการสนอราคาของผูຌสนอราคารายนัๅนจากระบบตลาดอิลใกทรอนิกส์  
จํานวน  ํ  ชุด  ละลงลายมือชืไอกํากับเวຌ฿น฿บสนอราคาละอกสารการสนอราคาทุกผน 

฿นกรณีทีไผูຌสนอราคาตามวรรคหนึไง  สนอราคาผิดงืไอนเขตามทีไกําหนดเวຌ฿นอกสารซืๅอ 
หรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์  หรือสนอคใตตาลใอก  (catalog)  หรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะ 
ของพัสดุเมถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไกําหนดเวຌ฿นอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌถือวา
ผูຌสนอราคารายนัๅนเมผานคุณสมบัติตามงืไอนเขทีไกําหนดเวຌ฿นอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์   
฿หຌจຌาหนຌาทีไสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการซืๅอหรือจຌาง 
฿นครัๅงนัๅน  หรือพิจารณาผูຌทีไสนอราคาตไํา฿นลําดับถัดเปป็นผูຌชนะการสนอราคากใเดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌคํานึงถึง
ความหมาะสมละประยชน์ของหนวยงานของรัฐป็นสําคัญ 

ขຌอ ๐ํ ฿หຌจຌาหนຌาทีไรายงานผลการพิจารณาละความหในพรຌอมดຌวยอกสารทีไกีไยวขຌอง
ทัๅงหมดตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ 

ขຌอ ๐๎ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานผลการพิจารณาละผูຌมีอํานาจ
อนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางลຌว  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไประกาศผลผูຌชนะการซืๅอหรือจຌาง฿นระบบครือขาย



หนຌา   ํ๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

สารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌ 
ปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  ละจຌง฿หຌผูຌสนอราคา 
ทุกรายทราบผานทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์  (e - mail)  ตามบบทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 
วิธีประกวดราคาอิเลใกทรอนิกส์   

ขຌอ ๐๏ ฿หຌ จຌาหนຌาทีไจัดทําอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิ ลใกทรอนิกส์ 
พรຌอมประกาศชิญชวน  ตามบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด   

การจัดทําอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวนตามวรรคหนึไง  ถຌาจําป็นตຌองมีขຌอความ 
หรือรายการตกตางเปจากบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  ดยมีสาระสําคัญตามทีไกําหนดเวຌ฿น
บบละเมทํา฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบกใ฿หຌกระทําเดຌ  วຌนตหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวา 
จะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ  กใ฿หຌสงรางอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวนดังกลาว 
เป฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

การกําหนดวัน  วลาการสนอราคา฿นอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวนตามวรรคหนึไง  
฿หຌกําหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌาง   
ดยกําหนดป็นวัน  วลา  ทําการทานัๅน  ละวลา฿นการสนอราคา฿หຌถือตามวลาของระบบจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ป็นกณฑ์ 

ขຌอ ๐๐ การซืๅอหรือจຌางพัสดุ฿ดทีไมีความจําป็นดยสภาพของการซืๅอหรือจຌางจะตຌองกําหนด
งืไอนเขเวຌ฿นอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนําตัวอยางพัสดุ 
ทีไสนอมาสดงพืไอทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําสนองาน  ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอ
นําตัวอยางพัสดุนัๅนมาสดงพืไอทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําสนองาน  ตามวัน  ละวลา  ณ  สถานทีไ
ทีไหนวยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅง฿ดทีไกําหนด฿หຌตຌองมีอกสาร฿นสวนทีไป็นสาระสําคัญ
ประกอบการยืไนขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทีไยืไนผานทางระบบประกวดราคาอิ ลใกทรอนิกส์   
หากหนวยงานของรัฐหในวาอกสารดังกลาวมีปริมาณมากละป็นอุปสรรคของผูຌยืไนขຌอสนอ฿นการนําขຌา
ระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนําอกสารนัๅนพรຌอมสรุป
จํานวนอกสารดังกลาวมาสง  ณ  ทีไทําการของหนวยงานของรัฐ฿นภายหลัง  ดย฿หຌลงลายมือชืไอ 
ของผูຌยืไนขຌอสนอ  พรຌอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถຌามี)  กํากับ฿นอกสารนัๅนดຌวย 

การกําหนดวัน฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนําตัวอยางพัสดุทีไสนอมาสดงพืไอทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําสนองานตามวรรคหนึไง  หรือนําอกสารหรือรายละอียดมาสงตามวรรคสอง  ฿หຌหนวยงานของรัฐ
กําหนดป็นวัน฿ดวันหนึไงภาย฿น  ๑  วันทําการ  นับถัดจากวันสนอราคา  วຌนตการดํานินการ 
ตามวรรคหนึไงทีไเมอาจดํานินการวัน฿ดวันหนึไงเดຌ  ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกวา  ํ  วันเดຌ  
ตจํานวนวันดังกลาวตຌองเมกิน  ๑  วันทําการ  นับถัดจากวันสนอราคา  ทัๅงนีๅ  ฿หຌระบุเวຌป็นงืไอนเข 
฿นอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หຌชัดจน   



หนຌา   ํ๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๐๑ มืไอผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบตามขຌอ  ๎ํ  เดຌจัดทํารางขอบขตของงานหรือรายละอียด
คุณลักษณะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทํารายงานขอซืๅอหรือขอจຌางตามขຌอ  ๎๎  
พรຌอมนํารางขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบ  หากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวาพืไอ฿หຌการกําหนดขอบขต
ของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางป็นเปดຌวยความรอบคอบ  
หมาะสม  ป็นประยชน์กหนวยงานของรัฐ  ละเมมีการกําหนดงืไอนเขทีไป็นการขัดขวางการขงขัน
ราคาอยางป็นธรรม  อาจจัด฿หຌมีการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางพรຌอมกับรางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์จากผูຌประกอบการกอนกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  ดยมีหลักกณฑ์ดังนีๅ 

(ํ) การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  ๑์์,์ ์์  บาท  ตเมกิน  ๑,์ ์์,์ ์์  บาท   
฿หຌอยู฿นดุลพินิจของหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทีไจะ฿หຌมีการผยพรพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌประกอบการ
หรือเมกใเดຌ 

(๎) การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  ๑,์์์,์์์  บาท  ฿หຌหนวยงานของรัฐ 
นํารางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ผยพรพืไอรับฟัง 
ความคิดหในจากผูຌประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจําป็นจะกําหนดวงงินตามวรรคหนึไง  ตกตางเปจากทีไกําหนดเวຌ฿น
ระบียบนีๅ  ฿หຌสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอความหในชอบ  ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌ
รายงานสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 

ขຌอ ๐๒ ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐนํารางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธี 
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ผยพรพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌประกอบการตามขຌอ  ๐๑  ฿หຌหัวหนຌา
จຌาหนຌาทีไดํานินการนํารางอกสารดังกลาวผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 
ละของหนวยงานของรัฐ  ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา  ๏  วันทําการ  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการมีความคิดหใน 
เปยังหนวยงานของรัฐทีไจัดซืๅอจัดจຌางดยตรง  ดยปิดผยตัว 

ขຌอ ๐๓ กรณีทีไมีผูຌมีความคิดหใน  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไรวมกับผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบจัดทํา 
รางขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางตามขຌอ  ๎ํ  พิจารณาวา
สมควรดํานินการปรับปรุงกຌเขหรือเม  ดย฿หຌดํานินการ  ดังนีๅ 

(ํ) กรณีพิจารณาลຌวหในวา  ควรปรับปรุงรางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจัดทํารายงานพรຌอมความหในละรางประกาศละ 
รางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ทีไเดຌปรับปรุงลຌว  สนอหัวหนຌาหนวยงาน 
ของรัฐพืไอขอความหในชอบ  มืไอเดຌรับความหในชอบลຌว  ฿หຌนํารางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌาง
ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ดังกลาวผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 
ละของหนวยงานของรัฐอีกครัๅงหนึไง  ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา  ๏  วันทําการ  ละ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ
จຌงผูຌมีความคิดหในทกุรายทราบป็นหนังสือ 



หนຌา   ํ๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) กรณีพิจารณาลຌวหในวา  เมควรปรับปรุงรางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจัดทํารายงานพรຌอมความหในสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
พืไอขอความหในชอบ  มืไอเดຌรับความหในชอบลຌว  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไจຌงผูຌมีความคิดหในทุกราย
ทราบป็นหนังสือ   

ขຌอ ๐๘ ภายหลังจากทีไหนวยงานของรัฐเดຌดํานินการตามขຌอ  ๐๑  หรือขຌอ  ๐๒  ละขຌอ  ๐๓  
ลຌวตกรณี  สรใจสิๅนลຌว  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไดํานินการผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌาง 
ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐ  
ภาย฿นระยะวลาทีไกําหนด 

ขຌอ ๐๕ การ฿หຌหรือการขายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  รวมทัๅงอกสารทีไกีไยวกับ
คุณลักษณะฉพาะหรือรายละอียด฿หຌกระทําเปพรຌอมกันกับการผยพรประกาศละอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์  พืไอ฿หຌผูຌประกอบการทีไประสงค์จะขຌายืไนขຌอสนอสามารถขอรับหรือขอซืๅออกสาร
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์เดຌตัๅงตวันริไมตຌนจนถึงวันสุดทຌายของการผยพรประกาศละอกสาร
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ 

฿นกรณีทีไมีการขาย  ฿หຌกําหนดราคาพอสมควรกับคา฿ชຌจายทีไหนวยงานของรัฐตຌองสียเป฿นการ
จัดทําอกสารนัๅน  ตเมรวมถึงคา฿ชຌจายสวนอืไนทีไหนวยงานของรัฐเดຌ฿ชຌจายจากงินงบประมาณ 
พืไอดํานินการดังกลาวลຌว  ชน  คา฿ชຌจาย฿นการจຌางสํารวจออกบบ  หรือคาจຌางทีไปรึกษา 

ถຌามีการยกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนัๅน  ละมีการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หม  
฿หຌผูຌรับหรือผูຌซืๅออกสารประกวดราคา฿นการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงกอนมีสิทธิขอรับอกสาร
ประกวดราคา฿หม  ดยเมตຌองสียคาซืๅออกสารประกวดราคาอีก   

ขຌอ ๑์ ฿หຌกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ของหนวยงานของรัฐ฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดินผานทางระบบอิลใกทรอนิกส์ 

ขຌอ ๑ํ การผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ 
ตามขຌอ  ๐๘  ฿หຌคํานึงถึงระยะวลา฿นการ฿หຌผูຌประกอบการตรียมการจัดทําอกสารพืไอยืไนขຌอสนอดຌวย
ดยมีงืไอนเข  ดังนีๅ 

(ํ) การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  ๑์์,์์์  บาท  ตเมกิน  ๑,์์์,์์์  บาท   
฿หຌกําหนดเมนຌอยกวา  ๑  วันทําการ 

(๎) การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  ๑,์์์,์์์  บาท  ตเมกิน  ํ์,์์์,์์์  บาท  
฿หຌกําหนดเมนຌอยกวา  ํ์  วันทําการ 

(๏) การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  ํ ,์์ ์ ,์์ ์์  บาท  ตเมกิน  ๑ ,์์ ์ ,์์ ์์  บาท  
฿หຌกําหนดเมนຌอยกวา  ํ๎  วันทําการ 

(๐) การซืๅอหรือจຌางครัๅงหนึไง  ซึไงมีวงงินกิน  ๑์,์์์,์์์  บาท  ขึๅนเป  ฿หຌกําหนดเมนຌอยกวา  
๎์  วันทําการ 



หนຌา   ํ๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

รัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจําป็นจะกําหนดวงงินละระยะวลา฿นการผยพรตามวรรคหนึไง
ตกตางเปจากทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ  ฿หຌสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอความหในชอบ   
ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌรายงานสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 

ขຌอ ๑๎ ฿นกรณีทีไดยสภาพของการซืๅอหรือการจຌางนัๅนมีความจําป็นจะตຌองมีการสอบถาม
รายละอียดพืไอ฿หຌกิดความชัดจน  ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทีไจะกําหนด฿หຌ
ผูຌประกอบการทีไสน฿จตຌองการทราบรายละอียดพิไมติม  สอบถามผานทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหนวยงานของรัฐหรือชองทางอืไนตามทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ดย฿หຌกําหนดระยะวลา
ตามความหมาะสม  ละ฿หຌหนวยงานของรัฐชีๅจงรายละอียดดังกลาว฿นระบบครือขายสารสนทศ 
ของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐกอนถึงกําหนดวันสนอราคา  เมนຌอยกวา  ๏  วันทําการ 

ขຌอ ๑๏ การผยพรประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅง฿ด  หากหนวยงาน
ของรัฐเดຌกําหนดรายละอียดของประกาศหรืออกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  หรือขอบขตของงาน
หรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางเมถูกตຌอง  หรือเมครบถຌวน฿นสวนทีไป็น
สาระสําคัญเมวาทัๅงหมดหรือตบางสวน  ฿หຌหนวยงานของรัฐยกลิกการดํานินการซืๅอหรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน  
ลຌวดํานินการ฿หม฿หຌถูกตຌองตอเป   

ขຌอ ๑๐ มืไอถึงกําหนดวันสนอราคาดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌผูຌประกอบการ
ขຌาสูระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ละ฿หຌสนอราคาภาย฿นวลาทีไกําหนด  ดยสามารถสนอราคา
เดຌพียงครัๅงดียว 

กําหนดวันสนอราคาตามวรรคหนึไง  หຌามมิ฿หຌรนหรือลืไอน  หรือปลีไยนปลงกําหนดวันสนอราคา  
วຌนตป็นกรณีทีไกรมบัญชีกลางจຌงลืไอนกําหนดวัน  วลาการสนอราคา  นืไองจากมีปัญหาขຌอขัดขຌอง
กีไยวกับการสนอราคาผานระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์  ละมืไอเดຌดํานินการ 
ป็นประการ฿ดลຌว  ฿หຌกรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบดຌวย 

ขຌอ ๑๑ มืไอสิๅนสุดการสนอราคาตามขຌอ  ๑๐  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์  ดํานินการดังนีๅ 

(ํ) จัดพิมพ์฿บสนอราคาละอกสารการสนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  จํานวน  ํ  ชุด  ดย฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอกํากับเวຌ฿น฿บสนอราคา 
ละอกสารการสนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทุกผน 

 ทัๅงนีๅ  การซืๅอหรือจຌางทีไมีการกําหนดคุณลักษณะฉพาะทีไจะตຌองคํานึงถึงทคนลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอ  ซึไงอาจจะมีขຌอสนอทีไเมอยู฿นฐานดียวกันป็นหตุ฿หຌมีปัญหา
฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ  ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนดป็นงืไอนเข฿หຌมีการยืไนขຌอสนอดຌานทคนิค
หรือขຌอสนออืไนยกมาตางหาก  ฿นกรณีชนวานีๅ  คณะกรรมการยังเมตຌองจัดพิมพ์฿บสนอราคาจนกวา
จะดํานินการตามขຌอ  ๘๏  (๏)  ลຌวสรใจ 



หนຌา   ํ๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานการสนอราคาตาง โ   
ละพัสดุตัวอยาง  (ถຌามี)  หรือพิจารณาการนําสนองานของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย  หรืออกสาร 
ทีไกําหนด฿หຌจัดสงภายหลังจากวันสนอราคาตามขຌอ  ๐๐  ลຌวคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  
ละยืไนอกสารการสนอราคาครบถຌวน  ถูกตຌอง  มีคุณสมบัติละขຌอสนอทางดຌานทคนิคหรือสนอพัสดุ
ทีไมีรายละอียดคุณลักษณะฉพาะครบถຌวน  ถูกตຌอง  ตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นประกาศ
ละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ 

 ฿นกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากผูຌยืไนขຌอสนอ
ราย฿ดกใเดຌ  ตจะ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดปลีไยนปลงสาระสําคัญทีไ สนอเวຌลຌวมิเดຌ  ละหาก
คณะกรรมการหในวาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ
฿นประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน
ออกจากการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿นครัๅงนัๅน 

 ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดสนออกสารทางทคนิคหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะ
ของพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌางเมครบถຌวน  หรือสนอรายละอียดตกตางเปจากงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐ
กําหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿นสวนทีไมิ฿ชสาระสําคัญละความ
ตกตางนัๅนเมมีผลทํา฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบตอผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนหรือป็นการผิดพลาดลใกนຌอย   
฿หຌพจิารณาผอนปรนการตัดสิทธิ่ผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน 

(๏) พิจารณาคัดลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอทีไถูกตຌองตาม  (๎)  ละพิจารณา
คัดลือกขຌอสนอตามหลักกณฑ์ทีไกําหนด฿นประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ดย฿หຌจัด
รียงลําดับผูຌทีไสนอราคาตไําสุดหรือเดຌคะนนรวมสูงสุด  เมกิน  ๏  ราย 

 ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไคัดลือกเวຌเมยอมขຌาทําสัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ 
฿นวลาทีไกําหนดตามอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌทีไสนอราคาตไํารายถัดเป  
หรือผูຌทีไเดຌคะนนรวมสูงรายถัดเปตามลําดับ  ลຌวตกรณี 

(๐) จัดทํารายงานผลการพิจารณาละความหในพรຌอมดຌวยอกสารทีไเดຌรับเวຌทัๅงหมดสนอ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ  ทัๅงนีๅ  รายงานผลการ
พิจารณาดังกลาว  ฿หຌประกอบดຌวยรายการอยางนຌอย  ดังตอเปนีๅ   

 (ก) รายการพัสดุทีไจะซืๅอหรือจຌาง 
 (ข) รายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอ  ราคาทีไสนอ  ละขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย 
 (ค) รายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานการคัดลือกวาเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน 
 (ง) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ  พรຌอมกณฑ์การ฿หຌคะนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอละการ฿หຌคะนนขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย

พรຌอมหตุผลสนับสนุน฿นการพิจารณา 



หนຌา   ๎์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๑๒ ฿นกรณีทีไปรากฏวา  มีผูຌยืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมีผูຌยืไนขຌอสนอหลายราย 
ตถูกตຌองตรงตามงืไ อนเขทีไ กํ าหนด฿นอกสารประกวดราคาอิ ลใกทรอนิกส์ พียงรายดียว   
฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ
พืไอยกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนัๅน  ตถຌาคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผล
สมควรทีไจะดํานินการตอเปดยเมตຌองยกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌคณะกรรมการ
ดํานินการตามขຌอ  ๑๓  หรือขຌอ  ๑๘  ลຌวตกรณี  ดยอนุลม   

฿นกรณีทีไเมมีผูຌยืไนขຌอสนอหรือมีตเมถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไกําหนด฿นอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอยกลิกการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ครัๅงนัๅนละดํานินการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หม  ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
พิจารณาลຌวหในวาการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌดํานินการซืๅอหรือจຌาง
ดยวิธีคัดลือกตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (ํ)  (ก)  หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  
(๎)  (ก)  ลຌวตกรณีกใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธี
ฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หมดยการจัดทํารายงานขอซืๅอหรือขอจຌาง 
ตามขຌอ  ๎๎   

ขຌอ ๑๓ ฿นการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  กรณีทีไหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌ
กณฑ์ราคา  หากปรากฏวามีผูຌสนอราคาตไําสุดทากันหลายราย  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาราคาตไําสุด
ของผูຌทีไสนอราคาขຌาสูระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿นลําดับรกป็นผูຌชนะการสนอราคา฿นครัๅงนัๅน   

฿นกรณีทีไปรากฏวาราคาของผูຌทีไชนะการสนอราคายังสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌางตามขຌอ  ๎๎  
฿หຌคณะกรรมการดํานินการ  ดังนีๅ 

(ํ) ฿หຌจຌงผูຌทีไสนอราคารายทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางนัๅนผานระบบประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์พืไอตอรองราคา฿หຌตไําสุดทาทีไจะทําเดຌ  หากผูຌทีไสนอราคารายนัๅนยอมลดราคาละยืไน 
฿บสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ลຌว  ราคาทีไสนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  
หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือตอรองราคาลຌวเมยอม
ลดราคาลงอีกตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ถຌาหในวาราคาดังกลาว 
ป็นราคาทีไหมาะสม  กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌทีไสนอราคารายนัๅน 

(๎) ถຌาดํานินการตาม  (ํ)  ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌจຌงผูຌทีไสนอราคาทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอ
หรือจຌางทุกรายผานระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  พืไอมาสนอราคา฿หมพรຌอมกันดยยืไน฿บสนอราคา
ผานระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ภาย฿นกําหนดระยะวลาอันสมควร  หากราย฿ดเมยืไน฿บสนอราคา 
฿หຌถือวารายนัๅนยืนราคาตามทีไสนอเวຌดิม  หากผูຌทีไสนอราคาตไําสุด฿นการสนอราคาครัๅงนีๅสนอราคา 
เมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  
ถຌาหในวาราคาดังกลาวป็นราคาทีไหมาะสม  กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌทีไสนอราคารายนัๅน 



หนຌา   ๎ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๏) ถຌาดํานินการตาม  (๎)  ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอประกอบการ฿ชຌดุลพินิจวาจะยกลิกการซืๅอหรือจຌาง  หรือของินพิไมติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดนืๅองาน  หากการดํานินการดังกลาวทํา฿หຌลําดับของผูຌชนะการสนอราคา
ปลีไยนปลงเปจากดิม  ถือวากอ฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบระหวางผูຌสนอราคา  ฿หຌยกลิกการซืๅอ
หรือจຌาง฿นครัๅงนัๅน  ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวา  การดํานินการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌดํานินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา  ๑๒   
วรรคหนึไง  (ํ)  (ก)  หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ก)  ลຌวตกรณีกใเดຌ   
วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน   
฿หຌริไมกระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หมดยการจัดทํารายงานขอซืๅอหรือขอจຌางตามขຌอ  ๎๎ 

ขຌอ ๑๘ ฿นการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  กรณีทีไหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌ
กณฑ์ราคาประกอบกณฑ์อืไน  หากปรากฏวาราคาของผูຌทีไเดຌคะนนรวมสูงสุด  สูงกวาวงงินทีไจะซืๅอ 
หรือจຌางตามขຌอ  ๎๎  ฿หຌคณะกรรมการดํานินการจຌงผูຌทีไสนอราคารายทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอ
หรือจຌางนัๅนผานระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์พืไอตอรองราคา฿หຌตไําสุดทาทีไจะทําเดຌ  หากผูຌทีไสนอราคา
รายนัๅนยอมลดราคาละยืไน฿บสนอราคาผานระบบประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ลຌว  ราคาทีไสนอ฿หม 
เมสูงกวาวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะซืๅอหรือจຌาง  
หรือตอรองราคาลຌวเมยอมลดราคาลงอีก  ตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะซืๅอ 
หรือจຌาง  ถຌาหในวาราคาดังกลาวป็นราคาทีไหมาะสม  กใ฿หຌสนอซืๅอหรือจຌางจากผูຌทีไสนอราคารายนัๅน   

หากดํานินการตามวรรคหนึไงลຌวเมเดຌผล  ฿หຌสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอประกอบการ฿ชຌดุลพินิจวาจะของินพิไมติม  หรือยกลิกการซืๅอหรือจຌาง 
฿นครัๅงนัๅนละดํานินการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หม  ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวา  
การดํานินการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌดํานินการซืๅอหรือจຌางดยวิธี
คัดลือกตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (ํ)  (ก)  หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ก)  
ลຌวตกรณีกใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจง
ดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการซืๅอหรือจຌาง฿หมดยการจัดทํารายงานขอซืๅอหรือขอจຌางตามขຌอ  ๎๎   

ขຌอ ๑๕ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๐๎  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌชนะการซืๅอหรือจຌางดยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ดยอนุลม 

ขຌอ ๒์ การซืๅอหรือจຌางดยการประกวดราคานานาชาติ  ฿หຌดํานินการดังนีๅ 
(ํ) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทํารางขอบขตของงานหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุ

หรือบบรูปรายการงานกอสรຌางทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ลຌวตกรณี  ตามขຌอ  ๎ํ 
(๎) การจัดทําอกสารซืๅอหรือจຌางดยการประกวดราคานานาชาติพรຌอมประกาศชิญชวน 

฿หຌอยู฿นดุลพินิจของหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทีไจะพิจารณาวาจะจัดทําป็นภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษกใเดຌ 



หนຌา   ๎๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๏) ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๐๐  ถึงขຌอ  ๑๕  มา฿ชຌบังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
ดยอนุลม  วຌนตการผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌาง฿หຌผยพรติดตอกันเมนຌอยกวา  ๏  ์ วันทําการ 
วิธีสอบราคา 

ขຌอ ๒ํ ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทําอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีสอบราคาพรຌอมประกาศชิญชวน 
ตามบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 

การจัดทําอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวนตามวรรคหนึไง  ถຌาจําป็นตຌองมีขຌอความ 
หรือรายการตกตางเปจากบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  ดยมีสาระสําคัญตามทีไกําหนดเวຌ 
฿นบบละเมทํา฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบกใ฿หຌกระทําเดຌ  วຌนต  หัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวา 
จะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ  กใ฿หຌสงรางอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวน
ดังกลาวเป฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

การกําหนดวัน  วลาการยืไนขຌอสนอ฿นอกสารซืๅอหรือจຌางละประกาศชิญชวนตามวรรคหนึไง  
฿หຌกําหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการผยพรประกาศละอกสารซืๅอหรือจຌางดยกําหนด
ป็นวัน  วลา  ทําการ  พียงวันดียว   

การกําหนดวัน  วลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌกําหนดป็นวัน  วลา  ทําการ  ถัดจากยืไนขຌอสนอ 
ตามวรรคสาม 

ขຌอ ๒๎ หนวยงานของรัฐอาจนํารางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีสอบราคา
ผยพรพืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌประกอบการกอนกใเดຌ   

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐนํารางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีสอบราคาผยพร
พืไอรับฟังความคิดหในจากผูຌประกอบการ  ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๐๒  ละขຌอ  ๐๓  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

ขຌอ ๒๏ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอซืๅอหรือขอจຌางตามขຌอ  ๎๎  
ละรางประกาศละรางอกสารซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีสอบราคาลຌว  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไดํานินการ
ผยพรประกาศละอกสารสอบราคา฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของ
หนวยงานของรัฐ  ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา  ๑  วันทําการ  ดย฿หຌคํานึงถึงระยะวลา฿นการ 
฿หຌผูຌประกอบการตรียมการจัดทําอกสารพืไอยืไนขຌอสนอดຌวย   

ขຌอ ๒๐ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๐๕  มา฿ชຌบังคับกับการ฿หຌหรือขายอกสารสอบราคา  ดยอนุลม 
ขຌอ ๒๑ ฿หຌกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละอกสารสอบราคาของหนวยงานของรัฐ 

฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดินผานทางระบบอิลใกทรอนิกส์   
ขຌอ ๒๒ การซืๅอหรือจຌางพัสดุ฿ดทีไมีความจําป็นดยสภาพของการซืๅอหรือจຌางจะตຌองกําหนดงืไอนเข

เวຌ฿นอกสารสอบราคาทีไจะตຌองมีการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไ  ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนด  
วัน  วลา  ละสถานทีไ฿นการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅจงสถานทีไ฿นอกสารสอบราคาดຌวย 

กอนถึงกําหนดวันยืไนขຌอสนอ  หากหนวยงานของรัฐหในวามีความจําป็นทีไจะตຌองกําหนด
รายละอียดพิไมติมหรือมีการชีๅสถานทีไอันป็นการกຌเขคุณลักษณะฉพาะทีไป็นสาระสําคัญซึไงมิเดຌ



หนຌา   ๎๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

กําหนดเวຌ฿นอกสารสอบราคาตัๅงตตຌน  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทําป็นอกสารสอบราคาพิไมติมละ฿หຌ
ระบุวัน  วลา  ละสถานทีไ฿นการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไเวຌดຌวย  ดย฿หຌดํานินการผยพร
฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐ  ละ฿หຌจຌงผูຌทีไเดຌรับหรือเดຌซืๅอ
อกสารสอบราคาเปลຌวทุกรายทราบผานทางจดหมายอิลใกทรอนิกสต์ามบบทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

การชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไตามวรรคสอง  ฿หຌผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานนัๅน
จัดทําบันทึกการชีๅจงรายละอียดหรือการชีๅสถานทีไป็นลายลักษณ์อักษรเวຌป็นหลักฐานทุกครัๅง 

ถຌามีการดํานินการตามวรรคสอง  ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาลืไอนวัน  วลาการยืไนขຌอสนอ  
ละการปิดซองสอบราคา  ตามความจําป็นกกรณีดຌวย 

ขຌอ ๒๓ ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนดวัน  วลา  ละสถานทีไ฿นการขอรับหรือขอซืๅออกสาร
สอบราคา  ณ  สถานทีไทีไหนวยงานของรัฐกําหนด  ดย฿หຌขอรับหรือขอซืๅออกสารสอบราคาเดຌตัๅงตวัน
ริไมตຌนจนถึงวันสุดทຌายของการผยพรประกาศละอกสารสอบราคา  ตามขຌอ  ๒๏ 

ขຌอ ๒๘ ฿นการยืไนซองขຌอสนอ  ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองผนึกซองจาหนຌาถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครัๅงนัๅน  ละสงถึงหนวยงานของรัฐผูຌดํานินการสอบราคาดยยืไนดยตรง 
ตอหนวยงานของรัฐ  พรຌอมรับรองอกสารหลักฐานทีไยืไนมาพรຌอมกับซอง฿บสนอราคาวาอกสารดังกลาวถูกตຌอง
ละป็นความจริงทุกประการ   

฿หຌจຌาหนຌาทีไลงรับดยเมปิดซองพรຌอมระบุวันละวลาทีไรับซอง  ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอมา 
ยืไนซองดยตรง  ฿หຌออก฿บรับ฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอ  ละ฿หຌสงมอบซองสนอราคาทัๅงหมด  ละอกสารหลักฐานตาง โ   
ทีไเดຌรับเวຌตอคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครัๅงนัๅน  พืไอดํานินการตอเป 

ขຌอ ๒๕ นอกหนือจากกรณีทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ๒๒  มืไอถึงกําหนดวันยืไนซองขຌอสนอ 
หຌามมิ฿หຌรนหรือลืไอน  หรือปลีไยนปลงกําหนดวันยืไนซองขຌอสนอ   

ขຌอ ๓์ มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดํานินการปิดซองขຌอสนอ  ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตาง โ  ของผูຌยืไนขຌอสนอทุกรายลຌว฿หຌ
กรรมการทุกคนลงลายมือชืไอกํากับเวຌ฿น฿บสนอราคาละอกสารประกอบการสนอราคาของผูຌยืไน
ขຌอสนอทุกผน  ละ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๑๑  (๎) - (๐)  มา฿ชຌบังคับกับการดํานินการพิจารณาคัดลือก 
ผูຌชนะการซืๅอหรือจຌางของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  ดยอนุลม 

ขຌอ ๓ํ ฿นกรณีทีไปรากฏวา  มีผูຌยืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมีผูຌยืไนขຌอสนอหลายราย 
ตถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไกําหนด฿นอกสารสอบราคาพียงรายดียว  หรือเมมีผูຌยืไนขຌอสนอหรือมี 
ตเมถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไกําหนด฿นอกสารสอบราคา  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดํานินการตามขຌอ  ๑๒  ดยอนุลม 

ถຌาปรากฏวาราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางยังสูงกวาวงงิน 
ทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ฿หຌคณะกรรมการรียกผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนมาตอรองราคา  ดย฿หຌดํานินการตามขຌอ  ๑๓  
หรือขຌอ  ๑๘  ลຌวตกรณี  ดยอนุลม 



หนຌา   ๎๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๓๎ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๐๎  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌชนะการซืๅอหรือจຌางดยวิธี
สอบราคา  ดยอนุลม 

ขຌอ ๓๏ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๒์  มา฿ชຌบังคับกับการสอบราคานานาชาติ  ดยอนุลม   
วิธีคัดเลือก 

ขຌอ ๓๐ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอซืๅอหรือขอจຌางตามขຌอ  ๎๎  ลຌว  
฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีคัดลือก  ดํานินการดังตอเปนีๅ 

(ํ) จัดทําหนังสือชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด   
เมนຌอยกวา  ๏  ราย  ฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  วຌนต฿นงานนัๅนมีผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไกําหนด
นຌอยกวา  ๏  ราย  ดย฿หຌคํานึงถึงการเมมีผลประยชน์รวมกันของผูຌทีไขຌายืไนขຌอสนอ  พรຌอมจัดทําบัญชีรายชืไอ
ผูຌประกอบการทีไคณะกรรมการมีหนังสือชิญชวน 

(๎) การยืไนซองขຌอสนอละการรับซองขຌอสนอ  ฿หຌดํานินการตามขຌอ  ๒๘  ดยอนุลม 
(๏) มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการรับซองขຌอสนอ  ฿หຌรับซองขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอฉพาะราย 

ทีไคณะกรรมการเดຌมีหนังสือชิญชวนทานัๅน  พรຌอมจัดทําบัญชีรายชืไอผูຌมายืไนขຌอสนอ   
 มืไอพຌนกําหนดวลารับซองขຌอสนอ  หຌามรับอกสารหลักฐานตาง โ  ละพัสดุตัวอยาง  

ตามงืไอนเขทีไกําหนด฿นหนังสือชิญชวนพิไมติมจากผูຌยืไนขຌอสนอ  วຌนต  กรณีการซืๅอหรือจຌาง฿ด 
มีรายละอียดทีไมีความจําป็นดยสภาพของการซืๅอหรือจຌางทีไจะตຌอง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนําตัวอยางพัสดุ 
มาสดงพืไอทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําสนองาน  หรือ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนําอกสารหรือรายละอียด 
มาสงภายหลังจากวันยืไนซองขຌอสนอ   

(๐) มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌคณะกรรมการดํานินการปิดซองขຌอสนอ  
ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตาง โ  ของผูຌยืไนขຌอสนอทุกราย  ลຌว฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอกํากับ
เวຌ฿น฿บสนอราคาละอกสารประกอบการสนอราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทุกผนละ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๑๑   
(๎) - (๐)  มา฿ชຌบังคับกับการดํานินการพิจารณาคัดลือกผูຌชนะการซืๅอหรือจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก
ของคณะกรรมการ  ดยอนุลม 

ขຌอ ๓๑ หากปรากฏวามีผูຌยืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมีผูຌยืไนขຌอสนอหลายรายตถูกตຌอง
ตรงตามงืไอนเขทีไกําหนด฿นหนังสือชิญชวนพียงรายดียว  ฿หຌคณะกรรมการดํานินการตามขຌอ  ๑๒  
ดยอนุลม 

฿นกรณีทีไเมมีผูຌยืไนขຌอสนอหรือมีตเมถูกตຌองตรงตามงืไอนเขทีไกําหนด฿นหนังสือชิญชวน   
฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอยกลิกการคัดลือกครัๅงนัๅน  ละจะดํานินการ
฿หมดยวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ก)  กใเดຌ 

ถຌาปรากฏวาราคาของผูຌยืไนขຌอสนอทีไคณะกรรมการหในสมควรซืๅอหรือจຌางยังสูงกวาวงงิน 
ทีไจะซืๅอหรือจຌาง  ฿หຌคณะกรรมการรียกผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนมาตอรองราคา  ดย฿หຌดํานินการตามขຌอ  ๑๓  
หรือขຌอ  ๑๘  ลຌวตกรณี  ดยอนุลม   



หนຌา   ๎๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๓๒ ฿นกรณีการจຌางตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (ํ)  (ช)  หากเมสามารถดํานินการ
ตามปกติเดຌ  ฿หຌคณะกรรมการจຌง฿หຌผูຌประกอบการยืไนซองขຌอสนอดຌานทคนิคพืไอพิจารณา฿หຌป็น 
เปตามความตຌองการกอนพิจารณาดຌานราคา  ลຌว฿หຌคณะกรรมการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดຌานทคนิค
ทีไดีทีไสุดลຌวจัดลําดับ  หลังจากนัๅน฿หຌชิญผูຌทีไยืไนขຌอสนอดຌานทคนิคทีไดีทีไสุดมายืไนขຌอสนอดຌานราคา 
ละจรจาตอรองราคาทีไหมาะสม  หากจรจาเมเดຌผล  ฿หຌจรจากับผูຌยืไนขຌอสนอดຌานทคนิคทีไดีทีไสุดรายถัดเป 

หากดํานินการตามวรรคหนึไง  ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการจຌาง฿นครัๅงนัๅนละจะสัไง฿หຌดํานินการ฿หมดยวิธีฉพาะจาะจง 
ตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ก)  กใเดຌ 

ขຌอ ๓๓ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๐๎  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌชนะการซืๅอหรือจຌาง 
หรือผูຌเดຌรับการคัดลือกดยวิธีคัดลือก  ดยอนุลม 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ขຌอ ๓๘ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอซืๅอขอจຌางตามขຌอ  ๎๎  ลຌว   
฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  ดํานินการดังตอเปนีๅ   

(ํ) จัดทําหนังสือชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐ
กําหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอหรือ฿หຌขຌามาจรจาตอรองราคา  ดย฿หຌดํานินการดังตอเปนีๅ 

 (ก) กรณีตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ก)  ฿หຌชิญผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขาย 
หรือรับจຌางนัๅนดยตรงหรือจากผูຌยืไนขຌอสนอ฿นการซืๅอหรือจຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือก 
ซึไงถูกยกลิกเป  (ถຌามี)  ฿หຌมายืไนสนอราคา  ทัๅงนีๅ  หากหในวาผูຌประกอบการรายทีไหในสมควรซืๅอหรือจຌาง
สนอราคาสูงกวาราคา฿นทຌองตลาด  หรือราคาทีไประมาณเดຌ  หรือราคาทีไคณะกรรมการหในสมควร   
฿หຌตอรองราคาลงทาทีไจะทําเดຌ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ค)  (ง)  ฿หຌชิญผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขาย
หรือรับจຌางนัๅนดยตรงมายืไนสนอราคา  หากหในวาราคาทีไสนอนัๅนยังสูงกวาราคา฿นทຌองถิไน  หรือราคา 
ทีไประมาณเดຌ  หรือราคาทีไคณะกรรมการหในสมควร  ฿หຌตอรองราคาลงทาทีไจะทําเดຌ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (จ)  ฿หຌจรจากับผูຌประกอบการรายดิม 
ตามสัญญาหรือขຌอตกลงซึไงยังเมสิๅนสุดระยะวลาสงมอบ  พืไอขอ฿หຌมีการซืๅอหรือจຌางตามรายละอียด  
ละราคาทีไตไํากวาหรือราคาดิมภาย฿ตຌงืไอนเขทีไดีกวาหรืองืไอนเขดิม  ดยคํานึงถึงราคาตอหนวย 
ตามสัญญาดิม  (ถຌามี)  พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอหนวยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ฉ)  ฿หຌดํานินการดยวิธีจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ช)  ฿หຌชิญจຌาของทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌาง

ดยตรงมาสนอราคา  หากหในวาราคาทีไสนอนัๅนยังสูงกวาราคา฿นทຌองตลาด  หรือราคาทีไคณะกรรมการ
หในสมควร  ฿หຌตอรองราคาลงทาทีไจะทําเดຌ   

(๎) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ดย฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๑๑  (๐)  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
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ขຌอ ๓๕ กรณีตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ข)  ฿หຌจຌาหนຌาทีไจรจาตกลงราคากับ
ผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางนัๅนดยตรง  ลຌว฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไซืๅอหรือจຌางเดຌภาย฿นวงงิน 
ทีไเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  ตามขຌอ  ๎๐ 

การซืๅอหรือจຌางตามวรรคหนึไง  ฿นกรณีทีไมีความจําป็นรงดวนทีไกิดขึๅนดยเมเดຌคาดหมายเวຌกอน
ละเมอาจดํานินการตามปกติเดຌทัน  ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานนัๅนดํานินการ 
เปกอนลຌวรีบรายงานขอความหในชอบตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  ละมืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
฿หຌความหในชอบลຌว  ฿หຌถือวารายงานดังกลาวป็นหลักฐานการตรวจรับดยอนุลม 

ขຌอ ๘์ การซืๅอหรือจຌางทีไมีวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวงตามความ฿นมาตรา  ๕๒  
วรรคสอง  หนวยงานของรัฐอาจดํานินการซืๅอหรือจຌางผานระบบอิลใกทรอนิกส์ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลาง
กําหนดกใเดຌ 

ขຌอ ๘ํ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๐๎  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌเดຌรับการคัดลือกดยวิธี
ฉพาะจาะจง  ดยอนุลม 
การจຌางออกบบรวมกอสรຌาง 

ขຌอ ๘๎ หนวยงานของรัฐ฿ดประสงค์จะจัดทําครงการจຌางออกบบรวมกอสรຌางทีไมีรูปบบ
ละขอบขตการดํานินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกบบ  ตลอดจนกอสรຌางจนลຌวสรใจสมบูรณ์  
รวมทัๅงการบํารุงรักษา฿นชวงริไมตຌนของครงการดยผูຌประกอบการพียงรายดียว  ฿หຌสนอครงการ 
ตอคณะรัฐมนตรี  พืไอขอความหในชอบกอนทีไจะริไมตຌนดํานินครงการ   

การจຌางออกบบรวมกอสรຌางสามารถดํานินการเดຌ  ๏  รูปบบ  ดังนีๅ 
(ํ) จຌางออกบบควบคูการกอสรຌาง  (Design  &  Build  Project)  คือ  ครงการทีไมีวงงินลงทุน

ละทคนลยีดํานินการสูง  รวมทัๅงสามารถจัดทําครงการเดຌหลายรูปบบ  ดยสวน฿หญจะป็น
ครงการ฿หมทีไเมคยมีการดํานินการมากอน฿นประทศ  ดังนัๅน  จึงมีความจําป็นตຌอง฿ชຌผูຌรับหมาดํานิน
ครงการทีไมีความรูຌ  ความสามารถ  ละทคนิค฿นการดํานินการพิศษ  ดยฉพาะการชําระงิน 
คาดํานินครงการจะมีรูปบบการจายชําระงินตามความกຌาวหนຌาของงานป็นงวด โ  (installment) 

(๎) จຌางกอสรຌางพรຌอมจัดหางินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  ครงการทีไผูຌวาจຌางจะจัดหา 
ผูຌรับจຌางดํานินครงการจนลຌวสรใจ  จึงจะมีการชําระงินคาดํานินครงการ  ซึไงผูຌรับจຌางอาจตຌองมีหนຌาทีไ 
฿นการจัดหาหลงงินทุนพืไอดํานินครงการดຌวย  รวมทัๅงผูຌวาจຌางตຌองมีวงงินดํานินครงการอຌางอิง 
เดຌประกอบการพิจารณาครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๏) จຌางออกบบควบคูกอสรຌางพรຌอมจัดหางินทุน  (หรือจຌางหมาบบบใดสรใจตใมรูปบบ)  
คือ  ครงการทีไ฿ชຌรูปบบดํานินครงการทัๅง  ๎  รูปบบ  ดยผูຌรับจຌางป็นผูຌออกบบละกอสรຌางควบคูกัน  
(Design  &  Build)  รวมทัๅงทําหนຌาทีไจัดหางินทุนดํานินครงการ  ซึไงผูຌวาจຌางจะชําระงินคาดํานินครงการ 
มืไอลຌวสรใจ 
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หลักกณฑ์  วิธีการ  ละรายละอียดกระบวนละขัๅนตอนการจຌางออกบบรวมกอสรຌาง 
฿หຌป็นเปตามทีไกรมบัญชีกลางกําหนดดยความหในชอบของคณะกรรมการนยบาย 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขຌอเสนอ 

ขຌอ ๘๏ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปหรือวิธีคัดลือก 
฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการดยพิจารณาถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐ  ละวัตถุประสงค์ของการ
฿ชຌงานป็นสําคัญ  ตามหลักกณฑ์  ดังนีๅ 

(ํ) การซืๅอหรือจຌางทีไมีการกําหนดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไป็นมาตรฐาน  ละมีคุณภาพดี
พียงพอตามความตຌองการ฿ชຌงาน  ละป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐลຌว  กรณีนีๅหนวยงานของรัฐ
สามารถ฿ชຌกณฑ์ราคา฿นการคัดลือกผูຌทีไสนอราคาตไําสุดป็นผูຌชนะการซืๅอหรือจຌางหรือป็นผูຌเดຌรับ 
การคัดลือก   

(๎) การซืๅอหรือจຌางทีไมีความซับซຌอน  มีทคนลยีสูง  หรือมีทคนิคฉพาะ  จําป็นตຌองคัดลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความตຌองการ฿ชຌงานของหนวยงานของรัฐนัๅน  ละป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐมากทีไสุด  
กรณีนีๅหนวยงานของรัฐสามารถ฿ชຌกณฑ์ราคาประกอบกณฑ์อืไนตามความ฿นมาตรา  ๒๑  วรรคหนึไง   
฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีคุณภาพละคุณสมบัติถูกตຌอง  ครบถຌวน  ซึไงเดຌคะนนรวมสูงสุด
ป็นผูຌชนะการซืๅอหรือจຌางหรือป็นผูຌเดຌรับการคัดลือก  ตหากหนวยงานของรัฐเมอาจลือก฿ชຌกณฑ์อืไน
ประกอบละจําป็นตຌอง฿ชຌกณฑ์ดียว฿นการพิจารณา  ฿หຌ฿ชຌกณฑ์ราคา 

(๏) การซืๅอหรือจຌางทีไมีการกําหนดคุณลักษณะฉพาะทีไจะตຌองคํานึงถึงทคนลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอ  ซึไงอาจจะมีขຌอสนอทีไเมอยู฿นฐานดียวกันป็นหตุ฿หຌมีปัญหา฿นการ
พิจารณาคัดลือกขຌอสนอ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนดป็นงืไอนเข฿หຌมีการยืไนขຌอสนอดຌานทคนิค 
หรือขຌอสนออืไนยกมาตางหาก  ละ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีคุณสมบัติ
ถูกตຌอง  ครบถຌวน  ละป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐ  ซึไงเดຌคะนนขຌอสนอดຌานทคนิคหรือขຌอสนออืไน
ผานกณฑ์ขัๅนตไําตามทีไหนวยงานของรัฐกําหนด  ลຌว฿หຌดํานินการตาม  (ํ)  หรือ  (๎)  ตอเป 

฿นกรณีทีไหในสมควร  คณะกรรมการนยบายอาจกําหนดนวทาง฿นการพิจารณาคัดลือก
ขຌอสนอพิไมติมตามความจําป็นละหมาะสมกใเดຌ 
อํานาจ฿นการสัไงซืๅอหรือสัไงจຌาง 

ขຌอ ๘๐ การสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปครัๅงหนึไง  ฿หຌป็นอํานาจ 
ของผูຌดํารงตําหนงละภาย฿นวงงิน  ดังตอเปนีๅ   

(ํ) หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  เมกิน  ๎์์,์์์,์์์  บาท   
(๎) ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน  กิน  ๎์์,์์์,์์์  บาท   
ขຌอ ๘๑ การสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางดยวิธีคัดลือกครัๅงหนึไง  ฿หຌป็นอํานาจของผูຌดํารงตําหนง 

ละภาย฿นวงงิน  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  เมกิน  ํ์์,์์์,์์์  บาท 
(๎) ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน  กิน  ํ์์,์์์,์์์  บาท   
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ขຌอ ๘๒ การสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางดยวิธีฉพาะจาะจงครัๅงหนึไง  ฿หຌป็นอํานาจของผูຌดํารงตําหนง
ละภาย฿นวงงิน  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  เมกิน  ๑์,์์์,์์์  บาท 
(๎) ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน  กิน  ๑์,์์์,์์์  บาท   
ขຌอ ๘๓ ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅนตามขຌอ  ๘๐  ขຌอ  ๘๑  ละขຌอ  ๘๒  ฿หຌป็นเปตาม

บัญชีนบทຌายระบียบนีๅ 
ขຌอ ๘๘ รัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจําป็นจะกําหนดผูຌมีอํานาจละวงงิน฿นการสัไงซืๅอหรือสัไงจຌาง

ตามขຌอ  ๘๐  ขຌอ  ๘๑  ขຌอ  ๘๒  ละขຌอ  ๘๓  ตกตางเปจากทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ  ฿หຌสนอ 
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอความหในชอบ  ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌรายงานสํานักงาน 
การตรวจงินผนดินทราบดຌวย   
การจายเงินลวงหนຌา 

ขຌอ ๘๕ การจายงินคาพัสดุลวงหนຌา฿หຌกผูຌประกอบการทีไป็นคูสัญญาจะกระทํามิเดຌ   
วຌนตหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวามีความจําป็นจะตຌองจาย  ละมีการกําหนดงืไอนเขเวຌกอนการ 
ทําสัญญาหรือขຌอตกลง  ฿หຌกระทําเดຌฉพาะกรณีละตามหลักกณฑ์  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) การซืๅอหรือการจຌางจากหนวยงานของรัฐ  จายเดຌเมกินรຌอยละหຌาสิบของราคาซืๅอ 
หรือราคาจຌาง 

(๎) การซืๅอพัสดุจากสถาบันของรัฐ฿นตางประทศ  หรือจากหนวยงานอืไน฿นตางประทศ 
ซึไงตຌองดํานินการผานองค์การระหวางประทศ  หรือการซืๅอครืไองมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอืไน 
ทีไผูຌรักษาการตามระบียบประกาศกําหนด  ซึไงจําป็นตຌองซืๅอจากผูຌผลิตหรือผูຌทนจําหนายดยตรง 
฿นตางประทศ  ฿หຌจายเดຌตามทีไตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหวางประทศ  หรือตามงืไอนเข 
ทีไผูຌขายกําหนด  ลຌวตกรณี 

(๏) การบอกรับวารสารหรือการสัไ งจองหนังสือ  หรือการจัดซืๅอฐานขຌอมูลสํารใจรูป   
ทีไมีลักษณะจะตຌองบอกรับป็นสมาชิกกอน  ละมีกําหนดการออกป็นวาระดังชนวารสาร  หรือการบอกรับ
ป็นสมาชิกพืไอการ฿ชຌประยชน์รียกคຌนหาขຌอมูลขาวสารจากหลงขຌอมูลตาง โ  ดยอาศัยระบบ
ครือขายสารสนทศ  ฿หຌจายเดຌทาทีไจายจริง 

(๐) การซืๅอหรือการจຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  วิธีคัดลือก  ละวิธีฉพาะจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึไง  (๎)  (ข)  ฿หຌจายเดຌเมกินรຌอยละสิบหຌาของราคาซืๅอหรือราคาจຌาง  
ตทัๅงนีๅ  จะตຌองกําหนดอัตราคาพัสดุทีไจะจายลวงหนຌาเวຌป็นงืไอนเข฿นประกาศละอกสารชิญชวน  
หรือหนังสือชิญชวน  ลຌวตกรณีดຌวย   

ขຌอ ๕์ การจายงินตามบบธรรมนียมการคຌาระหวางประทศ  ดยปิดลตตอร์ออฟครดิต  
หรือดยวิธี฿ชຌดราฟต์กรณีทีไวงงินเมกิน  ๑์์,์์์  บาท  หรือการจายงินตามความกຌาวหนຌา 
฿นการสัไงซืๅอพัสดุ  ฿หຌกระทําเดຌดยเมถือวาป็นการจายงินลวงหนຌา 



หนຌา   ๎๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๕ํ การจายงินคาพัสดุลวงหนຌาตามขຌอ  ๘๕  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  เมตຌองรียกหลักประกัน 
สวนการจายงินคาพัสดุลวงหนຌาตามขຌอ  ๘๕  (๐)  ผูຌประกอบการทีไป็นคูสัญญาจะตຌองนํา

พันธบัตรรัฐบาลเทยหรือหนังสือคๅําประกันหรือหนังสือคๅําประกันอิลใกทรอนิกส์ของธนาคาร฿นประทศ 
มาคๅําประกันงินทีไรับลวงหนຌาเปนัๅน  ละ฿หຌหนวยงานของรัฐคืนหนังสือคๅําประกันดังกลาว฿หຌกคูสัญญา
มืไอหนวยงานของรัฐเดຌหักงินทีไเดຌจายลวงหนຌาจากงินคาของหรือคาจຌาง฿นตละงวดครบถຌวนลຌว  ทัๅงนีๅ  
฿หຌกําหนดป็นงืไอนเขเวຌ฿นสัญญาดຌวย 

สวนทีไ  ๏ 
การชา 

 
 

ขຌอ ๕๎ การชาสังหาริมทรัพย์  ละการชาอสังหาริมทรัพย์ตามหลักกณฑ์ทีไกําหนดเวຌ 
฿นหมวดนีๅ  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาดํานินการเดຌตามความหมาะสมละจําป็น  ดยสําหรับ
การชาสังหาริมทรัพย์฿หຌนําขຌอกําหนดกีไยวกับการซืๅอมา฿ชຌดยอนุลม 

฿นกรณีทีไมีความจําป็นตຌองจายงินคาชาลวงหนຌา฿นการชาอสังหาริมทรัพย์  ละสังหาริมทรัพย์ 
฿หຌกระทําเดຌฉพาะกรณีการชาซึไงมีระยะวลาเมกิน  ๏  ปี  ตามหลักกณฑ์  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) การชาจากหนวยงานของรัฐ  จายเดຌเมกินรຌอยละหຌาสิบของคาชาทัๅงสัญญา 
(๎) การชาจากอกชนจายเดຌเมกินรຌอยละยีไสิบของคาชาทัๅงสัญญา 

การเชาอสังหาริมทรัพย์ 
ขຌอ ๕๏ การชาอสังหาริมทรัพย์  ฿หຌกระทําเดຌ฿นกรณี  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ชาทีไดินพืไอ฿ชຌประยชน์฿นราชการ 
(๎) ชาสถานทีไพืไอ฿ชຌป็นทีไทําการ฿นกรณีทีไเมมีสถานทีไของหนวยงานของรัฐ  หรือมีตเมพียงพอ  

ละถຌาสถานทีไชานัๅนกวຌางขวางพอ  จะ฿ชຌป็นทีไพักของผูຌซึไงมีสิทธิบิกคาชาบຌานตามระบียบของทางราชการ
หรือของหนวยงานของรัฐดຌวยกใเดຌ 

(๏) ชาสถานทีไพืไอ฿ชຌป็นทีไพักสําหรับผูຌมีสิทธิบิกคาชาทีไพักตามระบียบของทางราชการ  
หรือของหนวยงานของรัฐ฿นกรณีทีไตຌองการประหยัดงินงบประมาณ 

(๐) ชาสถานทีไพืไอ฿ชຌป็นทีไกใบพัสดุของหนวยงานของรัฐ฿นกรณีทีไเมมีสถานทีไกใบพียงพอ 
การชา฿หຌดํานินการจรจาตกลงราคากับผูຌ฿หຌชาดยตรง 
ขຌอ ๕๐ กอนดํานินการชา  ฿หຌจຌาหนຌาทีไทํารายงานสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ   

พืไอขอความหในชอบ  ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ  ตามรายการ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) หตุผลละความจําป็นทีไจะตຌองชา 
(๎) ราคาคาชาทีไผูຌ฿หຌชาสนอ 
(๏) รายละอียดของอสังหาริมทรัพย์ทีไจะชา  ชน  สภาพของสถานทีไบริวณทีไตຌองการ฿ชຌ

พรຌอมทัๅงภาพถาย  (ถຌามี)  ละราคาคาชาครัๅงหลังสุด  ป็นตຌน 



หนຌา   ๏์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๐) อัตราคาชาของอสังหาริมทรัพย์  ซึไงมีขนาดละสภาพ฿กลຌคียงกับทีไจะชา  (ถຌามี) 
ขຌอ ๕๑ อสังหาริมทรัพย์ซึไงมีอัตราคาชารวมทัๅงคาบริการอืไนกีไยวกับการชาตามทีไ 

จะกําหนดเวຌ฿นสัญญา  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์  ดังนีๅ 
(ํ) ราชการสวนกลาง  ละราชการสวนภูมิภาค  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละอัตรา 

ทีไกระทรวงการคลังกําหนด   
(๎) ราชการสวนทຌองถิไน  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละอัตราทีไกระทรวงมหาดเทย  กรุงทพมหานคร  

หรือมืองพัทยา  ลຌวตกรณี  กําหนด 
(๏) หนวยงานของรัฐอืไน  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละอัตราทีไหนวยงานของรัฐนัๅนกําหนด   

สวนทีไ  ๐ 
การลกปลีไยน 

 
 

ขຌอ ๕๒ การลกปลีไยนพัสดุจะกระทํามิเดຌ  วຌนต฿นกรณีทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวา
มีความจําป็นจะตຌองลกปลีไยน  ฿หຌกระทําเดຌฉพาะการลกปลีไยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ละการ
ลกปลีไยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักกณฑ์  ดังนีๅ 

(ํ) การลกปลีไยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประภทละชนิดดียวกัน  ฿หຌลกปลีไยนเดຌ  วຌนต
การลกปลีไยนครุภัณฑ์บางอยางซึไงสํานักงบประมาณหรือหนวยงานของรัฐทีไมีหนຌาทีไควบคุมพัสดุนัๅนกําหนด  
หรือการลกปลีไยนทีไตຌองจายงินพิไม  ฿หຌขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหนวยงานของรัฐนัๅนกอน   

(๎) การลกปลีไยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ตางประภทหรือตางชนิดกัน  ฿หຌขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหนวยงานของรัฐนัๅนกอนทุกกรณี   

(๏) การลกปลีไยนวัสดุกับวัสดุทีไเมตຌองจายงินพิไม  ฿หຌลกปลีไยนเดຌ   
ขຌอ ๕๓ ฿นกรณีตຌองมีการลกปลีไยนพัสดุ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไรายงานตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ

ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณาสัไงการ  ดย฿หຌรายงานตามรายการ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) หตุผลละความจําป็นทีไตຌองลกปลีไยน 
(๎) รายละอียดของพัสดุทีไจะนําเปลกปลีไยน 
(๏) ราคาทีไซืๅอหรือเดຌมาของพัสดุทีไจะนําเปลกปลีไยน  ละราคาทีไจะลกปลีไยนเดຌ

ดยประมาณ 
(๐) พัสดุทีไจะรับลกปลีไยน  ละ฿หຌระบุวาจะลกปลีไยนกับหนวยงานของรัฐหรืออกชน 
(๑) ขຌอสนออืไน โ  (ถຌามี) 
฿นกรณีทีไจะลกปลีไยนกับอกชน  ฿หຌระบุวิธีทีไจะลกปลีไยนพรຌอมทัๅงหตุผล  ดยสนอ฿หຌนํา

วิธีการซืๅอมา฿ชຌดยอนุลม  วຌนตการลกปลีไยนพัสดุทีไจะนําเปลกครัๅงหนึไงซึไงมีราคาซืๅอหรือเดຌมารวมกัน 
เมกิน  ๑์์,์์์  บาท  จะสนอ฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงลกปลีไยนกันกใเดຌ 



หนຌา   ๏ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๕๘ การลกปลีไยนพัสดุกับอกชน  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการ 
ขึๅนคณะหนึไงหรือหลายคณะตามความจําป็น  ดยถือปฏิบัติตามขຌอ  ๎๒  หรือขຌอ  ๎๓  ลຌวตกรณี 
ดยอนุลม 

฿หຌคณะกรรมการมีหนຌาทีไดังนีๅ 
(ํ) ตรวจสอบละประมินราคาพัสดุทีไตຌองการลกปลีไยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนัๅน 
(๎) ตรวจสอบรายละอียดพัสดุทีไจะเดຌรับจากการลกปลีไยนวาป็นของ฿หมทีไยังเมคย฿ชຌงานมากอน  

วຌนตพัสดุกาทีไจะเดຌรับจากการลกปลีไยนนัๅนจะป็นความจําป็นเมทํา฿หຌหนวยงานของรัฐตຌองสียประยชน์  
หรือพืไอประยชน์กหนวยงานของรัฐ 

(๏) ปรียบทียบราคาพัสดุทีไจะลกปลีไยนกัน  ดยพิจารณาจากราคาทีไประมินตาม  (ํ)  
ละราคาพัสดุทีไจะเดຌรับจากการลกปลีไยน  ซึไงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคา฿นทຌองตลาด
ดยทัไวเป 

(๐) ตอรองกับผูຌสนอราคารายทีไคณะกรรมการหในสมควรลกปลีไยน 
(๑) สนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ   
(๒) ตรวจรับพัสดุดยปฏิบัติตามขຌอ  ํ๓๑  ดยอนุลม 
ขຌอ ๕๕ การลกปลีไยนพัสดุของหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของรัฐดຌวยกัน  ฿หຌอยู฿นดุลพินิจ

ของหัวหนຌาหนวยงานของรัฐนัๅน โ  ทีไจะตกลงกัน 
ขຌอ ํ์์ ครุภัณฑ์ทีไเดຌรับจากการลกปลีไยนมืไอลงทะบียนครุภัณฑ์ของหนวยงานของรัฐนัๅนลຌว  

฿หຌจຌงสํานักงบประมาณหรือหนวยงานของรัฐทีไมีหนຌาทีไควบคุมพัสดุนัๅน  ละสํานักงานการตรวจงินผนดิน  
ลຌวตกรณี  ทราบภาย฿น  ๏์  วัน  นับตวันทีไเดຌรับครุภัณฑ์ 

฿นกรณีการลกปลีไยนครุภัณฑ์กับหนวยงานของรัฐหรืออกชน  ฿หຌสงสํานาหลักฐาน 
การดํานินการตามขຌอ  ๕๓  หรือขຌอ  ๕๘  เปดຌวย 

หมวด  ๏ 
งานจຌางทีไปรึกษา 

 
 

สวนทีไ  ํ 
บททัไวเป 

 
 

ขຌอ ํ์ํ การจຌางทีไปรึกษา  ป็นงาน฿หຌบริการพืไอป็นผูຌ฿หຌคําปรึกษาหรือนะนํากหนวยงานของรัฐ  
ดยทีไปรึกษาตຌองป็นทีไปรึกษาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  วຌนตจะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  วาเมมีทีไปรึกษาป็นผูຌ฿หຌบริการ฿นงานทีไจຌางนัๅน  
หรือป็นงานจຌางทีไปรึกษาของหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ 



หนຌา   ๏๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไมีความจําป็นตຌองจຌางทีไปรึกษาตางประทศ  ฿หຌหนวยงานของรัฐสดงหตุผล 
ละความจําป็น฿นการจຌางทีไปรึกษาตางประทศเวຌ฿นรายงานขอจຌาง  ดยการจຌางทีไปรึกษาตางประทศ
฿นครัๅงนัๅนจะตຌองมีบุคลากรเทยรวมงานดຌวย  ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌกิดการถายทอดองค์ความรูຌละทคนลยี
฿หຌกบุคลากรเทย  วຌนตสาขาบริการหรืองานจຌางทีไเมอาจมีบุคลากรเทยเดຌ   

ขຌอ ํ์๎ หนวยงานของรัฐหง฿ดประสงค์จะจຌางทีไปรึกษา฿หຌกับหนวยงานของรัฐหงอืไน   
฿หຌกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละรายละอียดการดํานินการจຌางทีไปรึกษาสนอตอคณะกรรมการนยบาย 
พืไอขอความหในชอบ  ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการตามวิธีการทีไกําหนดตอเป 

฿นกรณีทีไ หในสมควร  คณะกรรมการนยบายอาจประกาศกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ   
ละรายละอียดการดํานินการจຌางทีไปรึกษา  พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐปฏิบัติกใเดຌ 

สวนทีไ  ๎ 
กระบวนการจຌางทีไปรึกษา 

 
 

การจัดทํารางขอบเขตของงานจຌางทีไปรึกษา 
ขຌอ ํ์๏ ฿นงานจຌางทีไปรึกษา  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนมาคณะหนึไง  

หรือจะ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงจัดทํารางขอบขตของงานจຌางทีไปรึกษา  รวมทัๅงกําหนดหลักกณฑ์
การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะวลาการพิจารณา  ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึไง 
฿หຌป็นเปตามทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําป็นละหมาะสม 
รายงานขอจຌางทีไปรึกษา   

ขຌอ ํ์๐ ฿นการจຌางทีไปรึกษา฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทํารายงานขอจຌางทีไปรึกษาสนอหัวหนຌาหนวยงาน 
ของรัฐพืไอขอความหในชอบ  ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ  ตามรายการดังตอเปนีๅ 

(ํ) หตุผลละความจําป็นทีไตຌองจຌางทีไปรึกษา   
(๎) ขอบขตของงานจຌางทีไปรึกษา   
(๏) คุณสมบัติของทีไปรึกษาทีไจะจຌาง   
(๐) ราคากลางงานจຌางทีไปรึกษา   
(๑) วงงินทีไจะจຌางทีไปรึกษา  ดย฿หຌระบุวงงินงบประมาณ  ถຌาเมมีวงงินดังกลาว฿หຌระบุ

วงงินทีไประมาณวาจะจຌาง฿นครัๅงนัๅน 
(๒) กําหนดวลาลຌวสรใจของงานจຌางทีไปรึกษา   
(๓) วิธีจຌางทีไปรึกษา  ละหตุผลทีไตຌองจຌางทีไปรึกษาดยวิธีนัๅน 
(๘) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ   
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(๕) ขຌอสนออืไน โ  ชน  การขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการตาง โ  ทีไจําป็น฿นการจຌาง 
ทีไปรึกษา  การออกอกสารการจຌางทีไปรึกษาละประกาศผยพร 

มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานตามวรรคหนึไงลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ดํานินการจຌางตามวิธีการจຌางนัๅนตอเปเดຌ 
คณะกรรมการดําเนินงานจຌางทีไปรึกษา 

ขຌอ ํ์๑ ฿นการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาตละครัๅง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅง
คณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาขึๅน  พืไอปฏิบัติการตามระบียบนีๅ  พรຌอมกับกําหนดระยะวลา 
฿นการพิจารณาของคณะกรรมการ  ลຌวตกรณี  คือ   

(ํ) คณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
(๎) คณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก 
(๏) คณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง 
(๐) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา 
฿หຌคณะกรรมการการดํานินงานจຌางตละคณะ  รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ

ภาย฿นระยะวลาทีไกําหนด  ถຌามีหตุทีไทํา฿หຌการรายงานลาชຌา  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา
ขยายวลาเดຌตามความจําป็น  

ขຌอ ํ์๒ คณะกรรมการตามขຌอ  ํ์๑  ตละคณะ฿หຌประกอบดຌวย  ประธานกรรมการ  ํ  คน  
ละกรรมการอยางนຌอย  ๐  คน  ซึไงตงตัๅงจากขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไน  ดย฿หຌคํานึงถึง
ลักษณะหนຌาทีไละความรับผิดชอบของผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงป็นสําคัญ  ละ฿นกรณีการจຌางทีไปรึกษา 
ทีไดํานินการดຌวยงินกูຌทีไกระทรวงการคลังเดຌกูຌงินจากตางประทศ  ฿หຌมีผูຌทนจากสํานักงานบริหาร 
หนีๅสาธารณะขຌารวมป็นกรรมการดຌวย 

฿นกรณีจําป็นหรือพืไอประยชน์ของหนวยงานของรัฐจะตงตัๅงบุคคลอืไนรวมป็นกรรมการดຌวยกใเดຌ  
ตจํานวนกรรมการทีไป็นบุคคลอืไนนัๅนจะตຌองเมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึไง 

คณะกรรมการดํานินการจຌางทีไปรึกษาทุกคณะ  ควรตงตัๅงผูຌชํานาญการหรือผูຌทรงคุณวุฒิ
กีไยวกับงานจຌางนัๅน โ  ขຌารวมป็นกรรมการดຌวย 

ขຌอ ํ์๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  ละการมีสวนเดຌสีย฿นรืไอง
ซึไงทีไประชุมพิจารณา  ฿หຌนําความตามขຌอ  ๎๓  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม   
วิธีการจຌางทีไปรึกษา 

ขຌอ ํ์๘ การจຌางทีไปรึกษา  กระทําเดຌ  ๏  วิธี  ดังนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
(๎) วิธีคัดลือก 
(๏) วิธีฉพาะจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทัไวเป 
ขຌอ ํ์๕ ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทําอกสารจຌางทีไปรึกษาดຌวยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปพรຌอมประกาศ

ชิญชวน  ตามบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 
การทําอกสารจຌางทีไปรึกษาละประกาศชิญชวนตามวรรคหนึไง  ถຌาจําป็นตຌองมีขຌอความ 

หรือรายการตกตางเปจากบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  ดยมีสาระสําคัญตามทีไกําหนดเวຌ 
฿นบบละเมทํา฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบกใ฿หຌกระทําเดຌ  วຌนตหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวา 
จะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ  กใ฿หຌสงรางอกสารจຌางทีไปรึกษาละประกาศชิญชวนดังกลาว 
เป฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

การกําหนดวัน  วลาการยืไนขຌอสนอ฿นอกสารจຌางทีไปรึกษาละประกาศชิญชวนตามวรรคหนึไง   
฿หຌกําหนดป็นวันถัดจากวันสุดทຌายของระยะวลาการผยพรประกาศละอกสารจຌางทีไปรึกษา 
ดยกําหนดป็นวัน  วลา  ทําการ  พียงวันดียว   

ขຌอ ํํ์ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌางทีไปรึกษา  ตามขຌอ  ํ์๐  ลຌว  
฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ ผยพรประกาศละอกสารจຌางทีไปรึกษา฿นระบบครือขายสารสนทศ 
ของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐ  ละ฿หຌปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศ
ของหนวยงานของรัฐนัๅน  ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา  ๑  วันทําการ  ดย฿หຌคํานึงถึงระยะวลา 
฿นการ฿หຌทีไปรึกษาตรียมการจัดทําอกสารพืไอยืไนขຌอสนอดຌวย 

การ฿หຌอกสารจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  รวมทัๅงอกสารทีไกีไยวขຌอง   
฿หຌกระทําเปพรຌอมกันกับการผยพรประกาศละอกสารจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไง  พืไอ฿หຌทีไปรึกษา 
ทีไประสงค์จะขຌายืไนขຌอสนอสามารถขอรับอกสารจຌางทีไปรึกษาตัๅงตวันริไมตຌนจนถึงวันสุดทຌายของการผยพร
ประกาศละอกสารจຌางทีไปรึกษา 

ขຌอ ํํํ ฿หຌกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละอกสารจຌางทีไปรึกษา฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดิน
ผานทางระบบอิลใกทรอนิกส์ 

ขຌอ ํํ๎ มืไอถึงกําหนดวันยืไนซองขຌอสนอ฿นงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  
หຌามมิ฿หຌรนหรือลืไอน  หรือปลีไยนปลงกําหนดวันยืไนซองขຌอสนอ   

ขຌอ ํํ๏ ฿นการยืไนซองขຌอสนอ  ทีไปรึกษาทีไประสงค์จะยืไนขຌอสนอจะตຌองผนึกซองจาหนຌาถึง
ประธานคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปครัๅงนัๅน  ละสงถึงหนวยงาน
ของรัฐผูຌดํานินการจຌางดยยืไนดยตรงตอหนวยงานของรัฐ  พรຌอมรับรองอกสารหลักฐานทีไยืไนวาอกสาร
ดังกลาวถูกตຌองละป็นความจริงทุกประการ 

฿หຌจຌาหนຌาทีไลงรับดยเมปิดซองพรຌอมระบุวันละวลาทีไรับซอง  ฿นกรณีทีไปรึกษามายืไนซอง 
฿หຌออก฿บรับ฿หຌกทีไปรึกษา  ละ฿หຌสงมอบซองขຌอสนอทัๅงหมดละอกสารหลักฐานตาง โ  ทีไเดຌรับเวຌ 
ตอคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปครัๅงนัๅน  พืไอดํานินการตอเป 
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การยืไนซองผานระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  ฿หຌป็นเปตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ขຌอ ํํ๐ มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌาง 
ทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ดํานินการดังนีๅ 

(ํ) ปิดซองขຌอสนอ  ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตาง โ  ของทีไปรึกษาทุกราย  ลຌว฿หຌ
กรรมการทุกคนลงลายมือชืไอกํากับเวຌ฿นอกสารประกอบการยืไนขຌอสนอทุกผน 

(๎) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานตาง โ  ของทีไปรึกษา 
ลຌวคัดลือกทีไปรึกษาทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละยืไนอกสารครบถຌวน  ถูกตຌอง  มีคุณสมบัติ 
ละขຌอสนอป็นเปตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นอกสารจຌางทีไปรึกษา   

฿นกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากทีไปรึกษาราย฿ดกใเดຌ  ตจะ฿หຌ 
ทีไปรึกษาราย฿ดปลีไยนปลงสาระสําคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ  ละหากคณะกรรมการหในวา  ทีไปรึกษาราย฿ด 
มีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐเดຌกําหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารจຌางทีไปรึกษา  
฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอของทีไปรึกษารายนัๅน 

฿นกรณีทีไทีไปรึกษาราย฿ดสนออกสารดຌานคุณภาพเมครบถຌวน  หรือสนอรายละอียดตกตาง
เปจากงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารจຌางทีไปรึกษา  ฿นสวนทีไมิ฿ชสาระสําคัญ  
ละความตกตางนัๅนเมมีผลทํา฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบตอทีไปรึกษารายอืไนหรือป็นการผิดพลาด
ลใกนຌอย฿หຌพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ่ทีไปรึกษารายนัๅนละพิจารณา฿นขัๅนตอนตอเป   

(๏) ปิดซองขຌอสนอดຌานราคาของทีไปรึกษารายทีไถูกตຌองตาม  (๎)  ละพิจารณาลือกราย 
ทีไสนอราคาตไําสุด  ละจัดลําดับเวຌเมกิน  ๏  ราย 

กรณีทีไปรึกษารายทีไคัดลือกเวຌซึไงสนอราคาตไําสุด  เมขຌาทําสัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ
฿นวลาทีไกําหนดตามอกสารจຌางทีไปรึกษา  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌทีไสนอราคาตไําสุดรายถัดเป 

กรณีทีไมีทีไปรึกษาสนอราคาตไําสุดทากันหลายราย  ฿หຌรียกทีไปรึกษาดังกลาวมาสนอราคา฿หม
ดຌวยวิธีการยืไนซองขຌอสนอดຌานราคา  ละพิจารณาลือกรายทีไสนอราคาตไําสุด   

(๐) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ดยอยางนຌอยตຌองมีรายการดังตอเปนีๅ 
 (ก) รายละอียดงานจຌางทีไปรึกษา   
 (ข) รายชืไอทีไปรึกษา  วงงินทีไสนอ  ละขຌอสนอของทีไปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชืไอทีไปรึกษาทีไผานการคัดลือกวาเมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกัน 
 (ง) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ  พรຌอมกณฑ์การ฿หຌคะนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอละการ฿หຌคะนนขຌอสนอของทีไปรึกษาทุกราย

พรຌอมหตุผลสนับสนุน฿นการพิจารณา 
ขຌอ ํํ๑ มืไอคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปเดຌพิจารณา 

ตามขຌอ  ํํ๐  ลຌว  ปรากฏวา  มีทีไปรึกษาขຌายืไนขຌอสนอพียงรายดียว  หรือมีทีไปรึกษาขຌายืไนขຌอสนอ 
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หลายรายตผานการคัดลือกพียงรายดียว  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
พืไอยกลิกการประกาศชิญชวนทัไวเปครัๅงนัๅน  ตถຌาคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผลสมควร 
ทีไจะดํานินการตอเปดยเมตຌองยกลิกการประกาศชิญชวนทัไวเป  ฿หຌคณะกรรมการจรจาตอรองกับ 
ทีไปรึกษารายนัๅน   

฿นกรณีทีไเมมีทีไปรึกษาขຌายืไนขຌอสนอหรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก  ฿หຌสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการจຌาง฿นครัๅงนัๅน  ตหากหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาลຌวหในวา  หากดํานินการจຌางดຌวยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌ
ดํานินการจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา  ๓์  วรรคหนึไง  (๎)  (ก)  หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๓์  
วรรคหนึไง  (๏)  (ก)  ลຌวตกรณีกใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจง
ดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดทํารายงานขอจຌางตามขຌอ  ํ์๐ 

ขຌอ ํํ๒ การจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปทีไปรากฏวาราคาของทีไปรึกษาทีไเดຌรับ
การคัดลือกยังสูงกวาวงงินทีไจะจຌางตามขຌอ  ํ์๐  ฿หຌคณะกรรมการดํานินการดังนีๅ 

(ํ) ฿หຌจຌงทีไปรึกษารายทีไคณะกรรมการหในสมควรจຌางนัๅน  พืไอตอรองราคา฿หຌตไําสุดทาทีไจะทําเดຌ  
หากทีไปรึกษารายนัๅนยอมลดราคาลຌว  หากราคาทีไสนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไจะจຌาง  หรือสูงกวาตสวน
ทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะจຌาง  หรือตอรองราคาลຌวเมยอมลดราคาลงอีก  ตสวน 
ทีไสูงกวาวงงินทีไจะจຌางนัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะจຌาง  ถຌาหในวาราคาดังกลาวป็นราคา 
ทีไหมาะสม  กใ฿หຌสนอจຌางจากทีไปรึกษาทีไสนอราคารายนัๅน 

(๎) ถຌาดํานินการตาม  (ํ)  ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌจຌงทีไปรึกษาทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพทุกราย  
พืไอสนอราคา฿หมพรຌอมกันยืไนซองขຌอสนอดຌานราคาภาย฿นระยะวลาทีไหนวยงานของรัฐกําหนด   
หากทีไปรึกษาราย฿ดเมยืไนซองขຌอสนอดຌานราคา฿หຌถือวาทีไปรึกษาทีไสนอราคารายนัๅนยืนราคาตามทีไสนอ
เวຌดิม  หากทีไปรึกษาทีไสนอราคาตไําสุด฿นการสนอราคาครัๅงนัๅนสนอราคาเมสูงกวาวงงินทีไจะจຌาง   
หรือสูงกวาตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกินรຌอยละสิบของวงงินทีไจะจຌาง  ถຌาหในวาราคาดังกลาวป็นราคา 
ทีไหมาะสมกใ฿หຌสนอจຌางจากทีไปรึกษารายนัๅน 

(๏) ถຌาดํานินการตาม  (๎)  ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอประกอบการ฿ชຌดุลพินิจวาจะของินพิไม  หรือยกลิกการจຌาง฿นครัๅงนัๅน 
ละดํานินการประกาศชิญชวนทัไวเป฿หม  ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวา 
การดํานินการประกาศชิญชวนทัไวเป฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌดํานินการจຌางดยวิธีคัดลือกหรือวิธี
ฉพาะจาะจง  ตามมาตรา  ๓์  วรรคหนึไง  (๎)  (ก)  หรือมาตรา  ๓์  วรรคหนึไง  (๏)  (ก)  ลຌวตกรณีกใเดຌ   
วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หม
ดยการจัดทํารายงานขอจຌางตามขຌอ  ํ์๐ 

ขຌอ ํํ๓ ภายหลังจากทีไเดຌดํานินการตามขຌอ  ํํ๐  ขຌอ  ํํ๑  หรือขຌอ  ํํ๒  ลຌวตกรณี
สรใจสิๅนลຌว  ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปรายงานผลการพิจารณา 
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ละความหในพรຌอมดຌวยอกสารทีไกีไยวขຌองทัๅงหมดสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ
พืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ 

ขຌอ ํํ๘ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานผลการพิจารณาตามขຌอ  ํํ๓  

ละผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงจຌางลຌว  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไประกาศผลผูຌชนะงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศ
ชิญชวนทัไวเป฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการ 
ทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  
ละจຌง฿หຌทีไปรึกษาทีไขຌายืไนขຌอสนอทุกรายทราบผานทางจดหมายอิลใกทรอนิกส์  (e - mail)  ตามบบ
ทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก 
ขຌอ ํํ๕ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌางทีไปรึกษาตามขຌอ  ํ์๐  ลຌว  

฿หຌจຌาหนຌาทีไขอรายชืไอทีไปรึกษา฿นสาขางานทีไจะจຌางจากศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
ลຌวมอบ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก  พืไอดํานินการตอเป 

ขຌอ ํ๎์ ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก  ดํานนิการดังนีๅ 
(ํ) จัดทําหนังสือชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตามทีไกําหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงาน

ของรัฐเมนຌอยกวา  ๏  ราย  วຌนต฿นงานนัๅนมีทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไกําหนดนຌอยกวา  ๏  ราย
฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  ดย฿หຌคํานึงถึงการเมมีผลประยชน์รวมกันของผูຌทีไขຌายืไนขຌอสนอ  พรຌอมจัดทําบัญชี
รายชืไอทีไปรึกษาทีไคณะกรรมการมีหนังสือชิญชวนเปดຌวย 

(๎) การยืไนซองขຌอสนอละการรับซองขຌอสนอ  ฿หຌดํานินการตามขຌอ  ํํ๏  ดยอนุลม 
(๏) มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการรับซองขຌอสนอ  ฿หຌรับซองขຌอสนอของทีไปรึกษาฉพาะราย 

ทีไคณะกรรมการเดຌมีหนังสือชิญชวนทานัๅน  พรຌอมจัดทําบัญชีรายชืไอทีไปรึกษาทีไมายืไนขຌอสนอ   
 มืไอพຌนกําหนดวลารับซองขຌอสนอ  หຌามรับอกสารหลักฐานตาง โ  ตามงืไอนเข 

ทีไกําหนด฿นหนังสือชิญชวนพิไมติมจากทีไปรึกษา 
(๐) มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌปิดซองขຌอสนอละอกสารหลักฐานตาง โ  

ของทีไปรึกษาทุกราย  ลຌว฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอกํากับเวຌ฿นอกสารประกอบการยืไนขຌอสนอทุกผน 
(๑) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานตาง โ  ของทีไปรึกษา   

ลຌวคัดลือกทีไปรึกษาทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละยืไนอกสารครบถຌวน  ถูกตຌอง  มีคุณสมบัติ 
ละขຌอสนอป็นเปตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นหนังสือชิญชวน   

฿นกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากทีไปรึกษาราย฿ดกใเดຌ  ตจะ฿หຌ 
ทีไปรึกษาราย฿ดปลีไยนปลงสาระสําคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ  ละหากคณะกรรมการหในวาทีไปรึกษาราย฿ด
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มีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นหนังสือชิญชวน  ฿หຌคณะกรรมการ 
ตัดรายชืไอของทีไปรึกษารายนัๅนออกจากการคัดลือก฿นครัๅงนัๅน 

 ฿นกรณีทีไทีไปรึกษาราย฿ดสนออกสารเมครบถຌวน  หรือสนอรายละอียดตกตางเปจาก
งืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นหนังสือชิญชวน฿นสวนทีไมิ฿ชสาระสําคัญ  ละความตกตางนัๅน 
เมมีผลทํา฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบตอทีไปรึกษารายอืไนหรือป็นการผิดพลาดลใกนຌอย  ฿หຌพิจารณา
ผอนปรนการตัดสิทธิ่ทีไปรึกษารายนัๅนละพิจารณา฿นขัๅนตอนตอเป   

(๒) พิจารณาคัดลือกขຌอสนอของทีไปรึกษารายทีไถูกตຌองตาม  (๑)  ละผานกณฑ์ 
ดຌานคุณภาพทีไหนวยงานของรัฐกําหนดละจัดลําดับ  ละ฿หຌพิจารณาคัดลือกผูຌชนะหรือผูຌเดຌรับ 
การคัดลือกตามหลักกณฑ์  ดังนีๅ 

 (ก) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไป็นเปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรืองานทีไซับซຌอน
฿หຌคัดลือกจากรายทีไเดຌคะนนรวมดຌานคุณภาพละดຌานราคามากทีไสุด 

 (ข) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไมีความซับซຌอนมาก  ฿หຌคัดลือกรายทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพ
มากทีไสุด 

 ฿นกรณีทีไปรึกษารายทีไคัดลือกเวຌเมยอมขຌาทําสัญญาหรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ 
฿นวลาทีไกําหนด  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาทีไปรึกษาทีไเดຌคะนนมากทีไสุดลําดับถัดเป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  ลຌวตกรณี   

(๓) ฿นกรณีทีไมีทีไปรึกษาเดຌคะนนทากันหลายราย  ฿หຌดํานินการ  ดังนีๅ 
 (ก) กรณีตาม  (๒)  (ก)  ฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌรับคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด 
 (ข) กรณีตาม  (๒)  (ข)  ฿หຌพิจารณาผูຌทีไสนอราคาตไําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ดย฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๐  (๐)  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม  
ขຌอ ํ๎ํ มืไอคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือกเดຌพิจารณาตามขຌอ  ํ๎์  ลຌว  

ปรากฏวา  มีทีไปรึกษาขຌายืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมีทีไปรึกษาขຌายืไนขຌอสนอหลายรายตผาน 
การคัดลือกพียงรายดียว  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ พืไอยกลิก 
การคัดลือกครัๅงนัๅนตถຌาคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผลสมควรทีไจะดํานินการตอเปดย 
เมตຌองยกลิกการคัดลือก  ฿หຌคณะกรรมการจรจาตอรองกับทีไปรึกษารายนัๅน   

฿นกรณีทีไเมมีทีไปรึกษาขຌายืไนขຌอสนอหรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก  ฿หຌสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการจຌาง฿นครัๅงนัๅน  ตหากหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาลຌวหในวาการดํานินการคัดลือก฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌดํานินการจຌางดยวิธี
ฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๓์  วรรคหนึไง  (๏)  (ก)  กใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการดยวิธี
ฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดทํารายงานขอจຌางตามขຌอ  ํ์๐ 

ขຌอ ํ๎๎ ฿นกรณีทีไปรากฏวา  ราคาของทีไปรึกษาทีไป็นผูຌชนะหรือเดຌรับการคัดลือกยังสูงกวา
วงงินทีไจะจຌางตามขຌอ  ํ์๐  ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือกดํานินการ  ดังนีๅ 



หนຌา   ๏๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(ํ) ตอรองราคากับทีไปรึกษารายทีไคณะกรรมการหในสมควรจຌางนัๅน  ฿หຌตไําสุดทาทีไจะทําเดຌ  
หากทีไปรึกษารายนัๅนยอมลดราคาลຌว  ราคาทีไสนอ฿หมเมสูงกวาวงงินทีไจะจຌาง  หรือสูงกวานัๅนเมกิน
รຌอยละสิบของวงงินทีไจะจຌาง  หรือตอรองราคาลຌวเมยอมลดราคาลงอีก  ตสวนทีไสูงกวานัๅนเมกิน 
รຌอยละสิบของวงงินทีไจะจຌาง  ถຌาหในวาราคาดังกลาวป็นราคาทีไหมาะสม  กใ฿หຌสนอจຌางจากทีไปรึกษารายนัๅน   

(๎) หากดํานินการตาม  (ํ)  ลຌวเมเดຌผล  ฿หຌสนอความหในตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอประกอบการ฿ชຌดุลพินิจวาจะของินพิไม  หรือยกลิกการจຌาง฿นครัๅงนัๅน 
ละดํานินการจຌางดยวิธีคัดลือก฿หม  ตหากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาลຌวหในวาการ
ดํานินการจຌางดยวิธีคัดลือก฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌดํานินการจຌางดยวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๓์  
วรรคหนึไง  (๏)  (ก)  กใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการดยวิธีฉพาะจาะจงดຌวยหตุอืไน   
฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดทํารายงานขอจຌางตามขຌอ  ํ์๐ 

ขຌอ ํ๎๏ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๘  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌเดຌรับการคัดลือก 
฿นงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก  ดยอนุลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ขຌอ ํ๎๐ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌางทีไปรึกษาตามขຌอ  ํ์๐  ลຌว  
฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง  ดํานินการดังตอเปนีๅ 

(ํ) จัดทําหนังสือชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด
ราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอหรือจรจาตอรองราคา 

(๎) พิจารณาขຌอสนอของทีไปรึกษาละจรจาตอรองกับทีไปรึกษารายนัๅนดยตรง  พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอสนอทีไหมาะสม  ถูกตຌอง  ป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐมากทีไสุด  ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ 
ของการจຌางครัๅงนัๅน 

(๏) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ดย฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๐  (๐)  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
ขຌอ ํ๎๑ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๘  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌเดຌรับการคัดลือก฿นงาน

จຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง  ดยอนุลม   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขຌอเสนอ 

ขຌอ ํ๎๒ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  หรือวิธีคัดลือก  
นอกจาก฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌานคุณภาพ  ประกอบดຌวย  (ํ)  ผลงานละประสบการณ์ของทีไปรึกษา  (๎)  
วิธีการบริหารละวิธีการปฏิบัติงาน  (๏)  จํานวนบุคลากรทีไรวมงาน  (๐)  ประภทของทีไปรึกษาทีไรัฐ
ตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน  (๑)  ขຌอสนอทางดຌานการงิน  ละ  (๒)  กณฑ์อืไนตามทีไกําหนด 
฿นกฎกระทรวงลຌว  ฿หຌป็นเปตามกณฑ์฿นการพิจารณาละการ฿หຌนๅําหนัก  ตามความ฿นมาตรา  ๓๒  
วรรคหนึไง  ดังตอเปนีๅ 



หนຌา   ๐์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(ํ) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาพืไอดํานินงานประจํา  งานทีไมีมาตรฐานชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยูลຌว  หรืองานทีไเมซับซຌอน  ฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌว
ละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไสนอราคาตไําสุด   

(๎) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไป็นเปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรืองานทีไซับซຌอน   
฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌวละ฿หຌคัดลือกจากราย 
ทีไเดຌคะนนรวมดຌานคุณภาพละดຌานราคามากทีไสุด   

(๏) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไมีความซับซຌอนมาก  ฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ 
ทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌวละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด 
อํานาจ฿นการสัไงจຌางงานจຌางทีไปรึกษา 

ขຌอ ํ๎๓ การสัไงจຌางงานจຌางทีไปรึกษาครัๅงหนึไง  ฿หຌป็นอํานาจของผูຌดํารงตําหนงละภาย฿นวงงิน  
ดังตอเปนีๅ 

(ํ) หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  เมกิน  ํ์์,์์์,์์์  บาท 
(๎) ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน  กิน  ํ์์,์์์,์์์  บาท   
ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅนตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามบัญชีนบทຌายระบียบนีๅ 
ขຌอ ํ๎๘ รัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจําป็นจะกําหนดผูຌมีอํานาจละวงงิน฿นการสัไงจຌางทีไปรึกษา

ตามขຌอ  ํ๎๓  ตกตางเปจากทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ  ฿หຌสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอ 
ความหในชอบ  ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌรายงานสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย   
คาจຌางทีไปรึกษา   

ขຌอ ํ๎๕ อัตราคาจຌางทีไปรึกษา฿หຌป็นเปตามความหมาะสมละประหยัดดยคํานึงถึง
องค์ประกอบตาง โ  ชน  ลักษณะของงานทีไจะจຌาง  อัตราคาจຌางของงาน฿นลักษณะดียวกันทีไหนวยงาน
ของรัฐอืไนคยจຌาง  จํานวนคน - ดือน  (man-months)  ทาทีไจําป็น  ดัชนีคาครองชีพ  ป็นตຌน   
ตทัๅงนีๅจะตຌองเมกินกวาอัตราคาจຌางทีไปรึกษาตามทีไผูຌรักษาการตามระบียบประกาศกําหนด  (ถຌามี)  ดຌวย 
คาจຌางลวงหนຌา 

ขຌอ ํ๏์ ฿นกรณีทีไมีความจําป็นตຌองจายงินคาจຌางลวงหนຌา  ฿หຌจายเดຌเมกินรຌอยละสิบหຌา
ของคาจຌางตามสัญญา  ละทีไปรึกษาทีไป็นคูสัญญาจะตຌองนําหนังสือคๅําประกันหรือหนังสือคๅําประกัน
อิลใกทรอนิกส์ของธนาคาร฿นประทศมาคๅําประกันงินทีไเดຌรับลวงหนຌาเปนัๅน  ละ฿หຌหนวยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคๅําประกันดังกลาว฿หຌกคูสัญญามืไอหนวยงานของรัฐเดຌหักงินทีไเดຌจายลวงหนຌาจากงินคาจຌางทีไจาย
ตามผลงานตละงวดครบถຌวนลຌว  ทัๅงนีๅ  ฿หຌกําหนดป็นงืไอนเขเวຌ฿นประกาศละอกสารชิญชวน   
หรือหนังสือชิญชวน  ละ฿นสัญญาดຌวย 

สําหรับการจຌางหนวยงานของรัฐ  ฿หຌจายงินคาจຌางลวงหนຌาเดຌเมกินรຌอยละหຌาสิบของคาจຌาง
ตามสัญญา  ละเมตຌองมีหลักประกันงินลวงหนຌาทีไรับเปกใเดຌ 



หนຌา   ๐ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

หมวด  ๐ 

งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
 
 

สวนทีไ  ํ 

บททัไวเป 
 
 

ขຌอ ํ๏ํ ฿นกรณีราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  หรือราชการสวนทຌองถิไน฿ดเมมี
หนวยงานออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางหรือมีตเมสามารถออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางเดຌอง  
อาจขอความรวมมือกับกรมยธาธิการละผังมือง  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานของรัฐอืไนทีไมีหนวยงาน
ออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางกอนกใเดຌ   

ขຌอ ํ๏๎ หนวยงานของรัฐหง฿ดทีไประสงค์จะจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
฿หຌกับหนวยงานของรัฐหงอืไน  ฿หຌกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละรายละอียดการดํานินการจຌาง
ออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางสนอตอคณะกรรมการนยบายพืไอขอความหในชอบ  ละมืไอเดຌรับ
ความหในชอบลຌว฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการตามวิธีการทีไกําหนดตอเป 

฿นกรณีทีไ หในสมควร  คณะกรรมการนยบายอาจประกาศกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ   
ละรายละอียดการดํานินการจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐปฏิบัติกใเดຌ 

ขຌอ ํ๏๏ ผูຌ฿หຌบริการจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ตຌองเมมีสวนเดຌสียกับผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นงานนัๅน  ฿นลักษณะดังตอเปนีๅ 

(ํ) มีความสัมพันธ์ดยตรง  คือ  ผูຌ฿หຌบริการจะตຌองเมป็นผูຌรับจຌางงานกอสรຌาง฿นงานทีไตนอง
ป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐนัๅน   

(๎) มีความสัมพันธ์ ดยอຌอม  คือ  ผูຌ ฿หຌบริการจะตຌองเม  ป็นผูຌ รับจຌาง฿หຌ กับคูสัญญา 
ของหนวยงานของรัฐ฿นงานทีไตนองป็นผูຌ฿หຌบริการ 

ขຌอ ํ๏๐ ผูຌ฿หຌบริการจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไป็นบุคคลธรรมดาจะตຌองมี
สัญชาติเทยละป็นผูຌทีไเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจຌาง
ตามทีไกําหนด  ดยกฎหมายวาดຌวยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  ลຌวตกรณี   

ผูຌ฿หຌบริการทีไป็นนิติบุคคล  กรรมการผูຌจัดการหรือหุຌนสวนผูຌจัดการของนิติบุคคลนัๅน  จะตຌอง
ป็นคนเทย  ละป็นนิติบุคคลทีไมีผูຌถือหุຌนป็นคนเทยกินรຌอยละหຌาสิบของทุนการจัดตัๅงนิติบุคคลนัๅน 

ขຌอ ํ๏๑ ฿นกรณีทีไผูຌวาจຌางหรือหนวยงานของรัฐอืไน  จะนําบบปลนรายละอียดงานจຌาง 
เปดํานินการกอสรຌางนอกหนือจากทีไกําหนดเวຌ฿นสัญญา  ฿หຌผูຌวาจຌางหรือหนวยงานของรัฐนัๅน โ  
จายงินคาจຌางกผูຌ฿หຌบริการจຌางออกบบงานกอสรຌาง  ตามอัตราทีไผูຌรักษาการตามระบียบประกาศกําหนด 
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ขຌอ ํ๏๒ หຌามผูຌ฿หຌบริการจຌางออกบบงานกอสรຌางนําบบปลนรายละอียดงานจຌางทีไเดຌทํา
สัญญากับผูຌวาจຌางลຌวเป฿หຌผูຌอืไนดํานินการกอสรຌางอีก  วຌนตจะเดຌรับอนุญาตป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผูຌวาจຌางกอน   

ขຌอ ํ๏๓ ระหวางดํานินการตามสัญญาจຌาง  ผูຌวาจຌางอาจขอ฿หຌผูຌ฿หຌบริการจຌางออกบบงาน
กอสรຌางปลีไยนปลงกຌเขรายละอียดลใก โ  นຌอย โ  ฿นสวนทีไเมกระทบตอครงสรຌางทีไสําคัญ   
ละป็นเปตามมาตรฐานงานกอสรຌางทีไผูຌ฿หຌบริการจຌางออกบบงานกอสรຌางเดຌสงมอบตามงวดงาน 
฿นสัญญาลຌว  ดยเมคิดคา฿ชຌจายพิไมอีก   

ขຌอ ํ๏๘ ผูຌ฿หຌบริการควบคุมงานกอสรຌางจะตຌองจัดผูຌควบคุมงานทีไมีความรูຌละมีความชํานาญ
งานกอสรຌาง฿หຌหมาะสมกับสภาพงานกอสรຌางนัๅน โ 

ผูຌ฿หຌบริการควบคุมงานกอสรຌางจะตຌองสงรายชืไอผูຌควบคุมงาน  ผูຌตรวจการหรือผูຌทน   
฿หຌผูຌวาจຌาง฿หຌความหในชอบ  ละ฿นกรณีทีไผูຌควบคุมงานเมสามารถปฏิบัติงานตามความ฿นวรรคหนึไง   
ผูຌ฿หຌบริการควบคุมงานกอสรຌางจะตຌองสนอชืไอผูຌควบคุมงานปฏิบัติงานทน  ผูຌทีไปฏิบัติงานทน฿นกรณีดังกลาว
จะตຌองเดຌรับความยินยอมจากผูຌวาจຌาง 

สวนทีไ  ๎ 
กระบวนการจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

 
 

การจัดทํารางขอบเขตของงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
ขຌอ ํ๏๕ ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐตงตัๅง

คณะกรรมการขึๅนมาคณะหนึไง  หรือจะ฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือบุคคล฿ดบุคคลหนึไงรับผิดชอบจัดทํารางขอบขต
ของงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  รวมทัๅงกําหนดหลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะวลาการพิจารณา  ละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึไง   
฿หຌป็นเปตามทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐกําหนดตามความจําป็นละหมาะสม 
รายงานขอจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

ขຌอ ํ๐์ ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทํารายงานขอจຌางออกบบ
หรือควบคุมงานกอสรຌางสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบ  ดยสนอผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ  
ตามรายการดังตอเปนีๅ 

(ํ) หตุผลละความจําป็นทีไตຌองจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
(๎) ขอบขตของงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
(๏) คุณสมบัติของผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
(๐) วงงินคากอสรຌางดยประมาณ 
(๑) คาจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยประมาณ 
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(๒) กําหนดวลาลຌวสรใจของงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
(๓) วิธีทีไจะจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ละหตุผลทีไตຌองจຌางดยวิธีนัๅน 
(๘) หลักกณฑ์การพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ 
(๕) ขຌอสนออืไน โ  ชน  การขออนุมัติตงตัๅงคณะกรรมการตาง โ  ทีไจําป็น฿นงานจຌาง

ออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  การออกประกาศละอกสารชิญชวน  หรือหนังสือชิญชวน   
มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานตามวรรคหนึไงลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไดํานินการจຌาง

ตามวิธีการจຌางนัๅนตอเปเดຌ   
คณะกรรมการดําเนินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

ขຌอ ํ๐ํ ฿นการดํานินการจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตละครัๅง  ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐตงตัๅ งคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางขึๅน   
พืไอปฏิบัติการตามระบียบนีๅ  พรຌอมกับกําหนดระยะวลา฿นการพิจารณาของคณะกรรมการ  ลຌวตกรณี  
ดังนีๅ 

(ํ) คณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
(๎) คณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือก 
(๏) คณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจง 
(๐) คณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ   
(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐภาย฿นระยะวลาทีไกําหนด  ถຌามีหตุทีไทํา฿หຌการรายงานลาชຌา   
฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาขยายวลาเดຌตามความจําป็น 

ขຌอ ํ๐๎ คณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตามขຌอ  ํ๐ํ   
ตละคณะประกอบดຌวย  ประธานกรรมการ  ํ  คน  ละกรรมการอยางนຌอย  ๎  คน  ซึไงตงตัๅงจาก
ขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไน  ดย฿หຌคํานึงถึงลักษณะหนຌาทีไละความรับผิดชอบของผูຌทีไเดຌรับ
ตงตัๅงป็นสําคัญ   

นอกหนือจากกรณีตามวรรคหนึไง  จะตงตัๅงผูຌชํานาญการหรือผูຌทรงคุณวุฒิทีไป็นบุคคลภายนอก 
฿นงานทีไจຌางนัๅนรวมป็นกรรมการดຌวยกใเดຌ   

ขຌอ ํ๐๏ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  ละการมีสวนเดຌสีย฿นรืไอง
ซึไงทีไประชุมพิจารณา  ฿หຌนําความตามขຌอ  ๎๓  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม   
วิธีการจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

ขຌอ ํ๐๐ งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  กระทําเดຌ  ๐  วิธี  ดังนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
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(๎) วิธีคัดลือก 
(๏) วิธีฉพาะจาะจง 
(๐) วิธีประกวดบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนทัไวเป 
ขຌอ ํ๐๑ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํ์๕  ขຌอ  ํํ์  ขຌอ  ํํํ  ขຌอ  ํํ๎  ละขຌอ  ํํ๏  มา฿ชຌบังคับ

กับการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป฿นสวนนีๅ  ดยอนุลม 
ขຌอ ํ๐๒ มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌคณะกรรมการดํานินงาน 

จຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ดํานินการดังนีๅ 
(ํ) ปิดซองขຌอสนอ  ละตรวจสอบอกสารหลักฐานตาง โ  ของผูຌ฿หຌบริการทุกราย  ลຌว฿หຌ

กรรมการทุกคนลงลายมือชืไอกํากับเวຌ฿นอกสารประกอบการยืไนขຌอสนอทุกผน 
(๎) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานตาง โ  ของผูຌ฿หຌบริการ 

ลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละยืไนอกสารครบถຌวน  ถูกตຌอง  มีคุณสมบัติ 
ละขຌอสนอป็นเปตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นอกสารงานจຌางออกบบหรือควบคุม 
งานกอสรຌาง   

฿นกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากผูຌ฿หຌบริการราย฿ดกใเดຌ  ตจะ฿หຌ 
ผูຌ฿หຌบริการราย฿ดปลีไยนปลงสาระสําคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ  ละหากคณะกรรมการหในวาผูຌ฿หຌบริการราย฿ด 
มีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐเดຌกําหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารงานจຌางออกบบ 
หรือควบคุมงานกอสรຌาง  ฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอของผูຌ฿หຌบริการรายนัๅน 

฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌบริการราย฿ดสนออกสารดຌานคุณภาพเมครบถຌวน  หรือสนอรายละอียด
ตกตางเปจากงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารงานจຌางออกบบหรือควบคุม
งานกอสรຌาง  ฿นสวนทีไมิ฿ชสาระสําคัญ  ละความตกตางนัๅนเมมีผลทํา฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบ 
ตอผูຌ฿หຌบริการรายอืไนหรือป็นการผิดพลาดลใกนຌอย฿หຌพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ่ผูຌ฿หຌบริการรายนัๅน
ละพิจารณา฿นขัๅนตอนตอเป   

(๏) พิจารณาคัดลือกขຌอสนอของผูຌ ฿หຌบริการรายทีไถูกตຌองตาม  (๎)  ซึไ งมี คุณภาพ 

ละคุณสมบัติป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐ  ลຌว฿หຌสนอจຌางจากรายทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด  
ละจัดลําดบัเวຌเมกิน  ๏  ราย 

฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌบริการรายทีไคัดลือกเวຌซึไงเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุดเมยอมขຌาทําสัญญา 
หรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ฿นวลาทีไกําหนดตามอกสารงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  
฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด฿นลําดับถัดเป   



หนຌา   ๐๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๐) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ดย฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๐  (๐)  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
ขຌอ ํ๐๓ มืไอคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศ

ชิญชวนทัไวเปเดຌพิจารณาตามขຌอ  ํ๐๒  ลຌว  ปรากฏวามีผูຌ฿หຌบริการยืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมี 
ผูຌ฿หຌบริการหลายรายตผานการคัดลือกพียงรายดียว  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ
พืไอยกลิกการประกาศชิญชวนทัไวเปครัๅงนัๅน  ตถຌาคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผลสมควร 
ทีไจะดํานินการตอเปดยเมตຌองยกลิกการประกาศชิญชวนทัไวเป  ฿หຌคณะกรรมการจรจาตอรองกับ 
ผูຌ฿หຌบริการรายนัๅน   

฿นกรณีทีไเมมีผูຌ฿หຌบริการขຌายืไนขຌอสนอหรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก  ฿หຌสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการจຌาง฿นครัๅงนัๅน  ตหากหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาลຌวหในวาการดํานินการประกาศชิญชวนทัไวเป฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌดํานินการ
จຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา  ๘ํ  (ํ)  หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๘๎  (ํ)  ลຌวตกรณีกใเดຌ  
วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการดยวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจงป็นอยางอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการ 
จຌาง฿หมดยการจัดทํารายงานขอจຌางตามขຌอ  ํ๐์ 

ขຌอ ํ๐๘ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๘  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌชนะ฿นงานจຌางออกบบ
หรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ดยอนุลม   

วิธีคัดเลือก 
ขຌอ ํ๐๕ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌางออกบบหรือควบคุม

งานกอสรຌางตามขຌอ  ํ๐์  ลຌว  ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
ดยวิธีคัดลือก  ดํานินการ  ดังตอเปนีๅ   

(ํ) จัดทําหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตามทีไ กําหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอตอ
หนวยงานของรัฐ  เมนຌอยกวา  ๏  ราย  วຌนต฿นงานนัๅนมีผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไกําหนด 
นຌอยกวา  ๏  ราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  ดย฿หຌคํานึงถึงการเมมีผลประยชน์รวมกันของผูຌทีไขຌายืไนขຌอสนอ  
ละ฿หຌจัดทําบัญชีรายชืไอผูຌ฿หຌบริการทีไคณะกรรมการมีหนังสือชิญชวนเปดຌวย 

(๎) การยืไนซองขຌอสนอละการรับซองขຌอสนอ  ฿หຌดํานินการตามขຌอ  ํํ๏  ดยอนุลม 
(๏) มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการรับซองขຌอสนอ  ฿หຌรับซองขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการฉพาะราย

ทีไคณะกรรมการมีหนังสือชิญชวนทานัๅน  พรຌอมจัดทําบัญชีรายชืไอผูຌ฿หຌบริการทีไมายืไนขຌอสนอ   
 มืไอพຌนกําหนดวลารับซองขຌอสนอ  หຌามรับอกสารหลักฐานตาง โ  ตามงืไอนเข 

ทีไกําหนด฿นหนังสือชิญชวนพิไมติมจากผูຌ฿หຌบริการ 
(๐) มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌปิดซองขຌอสนอละอกสารหลักฐานตาง โ  

ของผูຌ฿หຌบริการทุกราย  ลຌว฿หຌกรรมการทุกคนลงลายมือชืไอกํากับเวຌ฿นอกสารประกอบการยืไนขຌอสนอทุกผน 



หนຌา   ๐๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๑) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกัน  ละอกสารหลักฐานตาง โ  ของผูຌ฿หຌบริการ 
ลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  ละยืไนอกสารครบถຌวน  ถูกตຌอง  มีคุณสมบัติ 
ละขຌอสนอป็นเปตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นหนังสือชิญชวน   

 ฿นกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามขຌอทใจจริงพิไมติมจากผูຌ฿หຌบริการราย฿ดกใเดຌ   
ตจะ฿หຌผูຌ฿หຌบริการราย฿ดปลีไยนปลงสาระสําคัญทีไสนอเวຌลຌวมิเดຌ  ละหากคณะกรรมการหในวา 
ผูຌ฿หຌบริการราย฿ดมีคุณสมบัติเมครบถຌวนตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นหนังสือชิญชวน   
฿หຌคณะกรรมการตัดรายชืไอของผูຌ฿หຌบริการรายนัๅนออกจากการคัดลือก฿นครัๅงนัๅน 

 ฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌบริการราย฿ดสนออกสารเมครบถຌวน  หรือสนอรายละอียดตกตาง 
เปจากงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเวຌ฿นหนังสือชิญชวน฿นสวนทีไมิ฿ชสาระสําคัญ  ละความ
ตกตางนัๅนเมมีผลทํา฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบตอผูຌ฿หຌบริการรายอืไนหรือป็นการผิดพลาดลใกนຌอย
฿หຌพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ่ผูຌ฿หຌบริการรายนัๅนละพิจารณา฿นขัๅนตอนตอเป   

(๒) พิจารณาคัดลือกขຌอสนอของผูຌ ฿หຌบริการรายทีไถูกตຌองตาม  (๑ )  ซึไง มี คุณภาพ 

ละคุณสมบัติป็นประยชน์ตอหนวยงานของรัฐ  ลຌว฿หຌสนอจຌางจากรายทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด  
ละจัดลําดับ 

 ฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌบริการรายทีไคัดลือกเวຌซึไงเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุดเมยอมขຌาทําสัญญา
หรือขຌอตกลงกับหนวยงานของรัฐ฿นวลาทีไกําหนด  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌ฿หຌบริการทีไเดຌคะนน
คุณภาพมากทีไสุดลําดับถัดเป   

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ดย฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๐  (๐)  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม   

ขຌอ ํ๑์ มืไอคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือก
เดຌพิจารณาตามขຌอ  ํ๐๕  ลຌว  ปรากฏวามีผูຌ฿หຌบริการขຌายืไนขຌอสนอพียงรายดียวหรือมีผูຌ฿หຌบริการ
ขຌายืไนขຌอสนอหลายรายตผานการคัดลือกพียงรายดียว  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ
พืไอยกลิกการคัดลือกครัๅงนัๅน  ตถຌาคณะกรรมการพิจารณาลຌวหในวามีหตุผลสมควรทีไจะดํานินการ
ตอเปดยเมตຌองยกลิกการคัดลือก  ฿หຌคณะกรรมการจรจาตอรองกับผูຌ฿หຌบริการรายนัๅน   

฿นกรณีทีไเมมีผูຌ฿หຌบริการขຌายืไนขຌอสนอหรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก  ฿หຌสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณายกลิกการจຌาง฿นครัๅงนัๅน  ตหากหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐพิจารณาลຌวหในวาการดํานินการจຌางดยวิธีคัดลือก฿หมอาจเมเดຌผลดี  จะสัไง฿หຌดํานินการจຌาง
ดยวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๘๎  (ํ)  กใเดຌ  วຌนตหนวยงานของรัฐจะดํานินการดยวิธีฉพาะจาะจง 
ดຌวยหตุอืไน  ฿หຌริไมกระบวนการจຌาง฿หมดยการจัดทํารายงานขอจຌางตามขຌอ  ํ๐์ 



หนຌา   ๐๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ํ๑ํ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๘  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌเดຌรับการคัดลือก 
฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีคัดลือก  ดยอนุลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ขຌอ ํ๑๎  มืไ อหั วหนຌ าหนวยงานของ รัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌ างออกบบ 
หรือควบคุมงานกอสรຌางตามขຌอ  ํ๐์  ลຌว  ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุม 
งานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  ดํานินการดังตอเปนีๅ 

(ํ) จัดทําหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌบริการราย฿ดรายหนึไงซึไงคยทราบหรือคยหในความสามารถลຌว  
ละมีคุณสมบัติหมาะสมทีไจะทํางานทีไวาจຌางนัๅน฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ 

(๎) พิจารณาขຌอสนอของผูຌ฿หຌบริการ  พืไอ฿หຌเดຌขຌอสนอทีไหมาะสม  ถูกตຌอง  ป็นประยชน์ 
ตอหนวยงานของรัฐมากทีไสุด  ละสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของการจຌางครัๅงนัๅน 

(๏) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ดย฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๐  (๐)  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
ขຌอ ํ๑๏ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๘  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌเดຌรับการคัดลือก 

฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  ดยอนุลม   
วิธีประกวดบบ 

ขຌอ ํ๑๐ ฿หຌจຌาหนຌาทีไจัดทําอกสารงานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ 
พรຌอมประกาศชิญชวน  ตามบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 

การทําอกสารงานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบละประกาศชิญชวน 
ตามวรรคหนึไง  ถຌาจําป็นตຌองมีขຌอความหรือรายการตกตางเปจากบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  
ดยมีสาระสําคัญตามทีไกําหนดเวຌ฿นบบละเมทํา฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบกใ฿หຌกระทําเดຌ  วຌนต
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ  กใ฿หຌสงรางอกสาร 
งานจຌางออกบบงานกอสรຌางละประกาศดังกลาวเป฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

ขຌอ ํ๑๑ มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบรายงานขอจຌางออกบบงานกอสรຌาง
ตามขຌอ  ํ๐์  ลຌว  ฿หຌดํานินการ  ดังนีๅ   

(ํ) ขัๅนตอนทีไ  ํ  การประกวดนวความคิด฿นการออกบบ   
 (ก) ฿หຌจຌาหนຌาทีไดํานินการผยพรประกาศละอกสารงานจຌางออกบบงานกอสรຌาง

ดยวิธีประกวดบบ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐ  ละ฿หຌ
ปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  ป็นวลาติดตอกันเมนຌอยกวา  
ํ๑  วันทําการ  ดย฿หຌคํานึงถึงระยะวลา฿นการชีๅจงรายละอียด  (ถຌามี)  ละระยะวลาทีไ฿หຌ 
ผูຌ฿หຌบริการตรียมการจัดทําอกสารพืไอยืไนขຌอสนอดຌวย  ละ฿หຌกรมบัญชีกลางจัดสงประกาศละอกสาร 
งานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดินผานทางระบบ
อิลใกทรอนิกส์ 



หนຌา   ๐๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

  การ฿หຌอกสารงานจຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ  รวมทัๅงอกสาร 
ทีไกีไยวขຌอง฿หຌกระทําเปพรຌอมกันกับการผยพรประกาศละอกสารงานจຌางออกบบงานกอสรຌาง 
ตามวรรคหนึไง  พืไอ฿หຌผูຌ฿หຌบริการทีไประสงค์จะขຌายืไนขຌอสนอสามารถขอรับอกสารงานจຌางออกบบ 
งานกอสรຌางตัๅงตวันริไมตຌนจนถึงวันสุดทຌายของการผยพรประกาศละอกสารงานจຌางออกบบ 
งานกอสรຌาง 

  ฿นกรณีทีไมีความจําป็นตຌองชีๅจงรายละอียดกีไยวกับการประกวดนวความคิด 
฿หຌกําหนดป็นวันทําการวัน฿ดวันหนึไงกอนวันยืไนขຌอสนอ   

  การกําหนดวัน  วลา฿นการยืไนขຌอสนอ฿หຌกําหนดป็นวัน  วลา  ทําการพียงวันดียว
หลังจากสิๅนสุดการผยพรประกาศละอกสารตามวรรคหนึไง 

  ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๏  มา฿ชຌบังคับกับการยืไนขຌอสนอดยวิธีประกวดบบ  ดยอนุลม   
 (ข) มืไอถึงกําหนดวัน  วลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌาง

ออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ  ตรวจสอบอกสารหลักฐานตาง โ  ของผูຌ฿หຌบริการทุกราย  
ลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไยืไนอกสารหลักฐานครบถຌวน  ถูกตຌอง  ละสนอนวความคิด฿นการออกบบ
ป็นเปตามงืไอนเขทีไกําหนดเวຌ฿นอกสารงานจຌางออกบบกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ  ลຌว฿หຌคัดลือก
ผูຌ฿หຌบริการทีไสนอนวความคิดทีไผานกณฑ์คุณภาพละป็นเปตามวัตถุประสงค์ของหนวยงานของรัฐ  
ละจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประยชน์รวมกันของผูຌ฿หຌบริการทีไเดຌรับคัดลือกตาม  (ข)   
ลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไเมมีผลประยชน์รวมกัน  พืไอเปดํานินการขัๅนตอนทีไ  ๎  ตอเป   

 (ง) ฿หຌคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  ละความหในพรຌอมดຌวยอกสาร 
ทีไเดຌรับเวຌทัๅงหมดตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ   

 (จ) มืไอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ฿หຌความหในชอบตาม  (ง)  ลຌว  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ
ประกาศผลผูຌ฿หຌบริการทีไเดຌรับการคัดลือกนวความคิด฿นขัๅนตอนทีไ  ํ  ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐ  ละ฿หຌปิดประกาศดยปิดผย  ณ  สถานทีไปิดประกาศ
ของหนวยงานของรัฐนัๅนละจຌง฿หຌผูຌ ฿หຌบริการทีไ สนอนวคิดทุกรายทราบผานทางจดหมาย
อิลใกทรอนิกส์  (e - mail)  ตามบบทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

(๎) ขัๅนตอนทีไ  ๎  การประกวดบบ 
 (ก) ฿หຌผูຌ฿หຌบริการทีไเดຌรับการคัดลือกนวความคิด฿นขัๅนตอนทีไ  ํ  ทุกรายพัฒนา

นวความคิดทีไเดຌสนอเวຌลຌว฿หຌป็นบบงานกอสรຌางตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด  ละจัดสง
บบงานกอสรຌางดังกลาว฿หຌหนวยงานของรัฐภาย฿นระยะวลาทีไกําหนด  พรຌอมสนอรายชืไอผูຌ฿หຌบริการ 
ทีไจะขຌาทําสัญญารวมงานกัน  (ถຌามี)  ละรายชืไอสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาทีไกีไยวขຌองทีไเดຌรับ
฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   



หนຌา   ๐๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

  ฿นกรณีทีไมีความจําป็นตຌองชีๅจงรายละอียดกีไยวกับการประกวดบบ฿หຌกําหนด
ป็นวันทําการวัน฿ดวันหนึไง  ดย฿หຌหนวยงานของรัฐชีๅจงรายละอียด฿หຌผูຌ฿หຌบริการทุกรายทราบ   
เมนຌอยกวา  ๓  วันทําการ  กอนถึงกําหนดวันยืไนขຌอสนอ 

  การกําหนดวัน  วลา฿นการยืไนขຌอสนอ฿หຌกําหนดป็นวันทําการวัน฿ดวันหนึไง   
ดย฿หຌคํานึงถึงระยะวลา฿นการ฿หຌผูຌ฿หຌบริการจัดทําบบงานกอสรຌาง 

 (ข) มืไอถึงกําหนดวลาการปิดซองขຌอสนอ  ฿หຌคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบ
งานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ  ตรวจสอบอกสารหลักฐานตาง โ  ของผูຌ฿หຌบริการทุกรายละการมี
ผลประยชน์รวมกัน  ลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไเมมีผลประยชน์รวมกันละยืไนอกสารหลักฐานครบถຌวน  
ถูกตຌองลຌวคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไยืไนอกสารหลักฐานครบถຌวน  ถูกตຌอง  ละสนอบบป็นเปตาม
วัตถุประสงค์ของหนวยงานของรัฐ  ลຌว฿หຌคัดลือกผูຌชนะการประกวดบบทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด  
ละจัดลําดับ   

  ฿นกรณีทีไผูຌ ฿หຌบริการรายทีไ คัดลือกเวຌซึไงเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุดเมยอม 
ขຌาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ฿นวลาทีไ กําหนดตามอกสารงานจຌางออกบบงานกอสรຌาง 
฿หຌคณะกรรมการพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนคุณภาพมากทีไสุด฿นลําดับถัดเป   

 (ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ดย฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๐  (๐)  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 
ขຌอ ํ๑๒ ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ํํ๘  มา฿ชຌบังคับกับการประกาศผลผูຌชนะ฿นงานจຌางออกบบ

งานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบ  ดยอนุลม   
ขຌอ ํ๑๓ หนวยงานของรัฐอาจกําหนดงินคาตอบทน฿หຌกับผูຌขຌาประกวดบบ฿นขัๅนตอนทีไ  ๎  

ทีไเดຌรับการคัดลือกตามขຌอ  ํ๑๑  (๎)  (ข)  ดย฿หຌคํานึงความหมาะสมละประยชน์ตอทางราชการ
ป็นสําคัญ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌหนวยงานของรัฐจຌงการจายงินคาตอบทนดังกลาวเวຌ฿นประกาศละอกสารงาน
จຌางออกบบงานกอสรຌางดยวิธีประกวดบบดຌวย   
อํานาจ฿นการสัไงจຌางงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

ขຌอ ํ๑๘ การสัไงจຌางงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางครัๅงหนึไง  ฿หຌป็นอํานาจของ 
ผูຌดํารงตําหนงละภาย฿นวงงิน  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  เมกิน  ๑์,์์์,์์์  บาท 
(๎) ผูຌมีอาํนาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน  กิน  ๑์,์์์,์์์  บาท   
ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅนตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามบัญชีนบทຌายระบียบนีๅ 
ขຌอ ํ๑๕ รัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจําป็นจะกําหนดผูຌมีอํานาจละวงงิน฿นการสัไงจຌางตามขຌอ  ํ๑๘  

ตกตางเปจากทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ  ฿หຌสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอความหในชอบ   
ละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌรายงานสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 

ขຌอ ํ๒์ อัตราคาจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ฿หຌป็นเปตามอัตราทีไกําหนด 
฿นกฎกระทรวงทีไออกตามความ฿นมาตรา  ๕์  วรรคสอง 



หนຌา   ๑์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

หมวด  ๑ 
การทําสัญญาละหลักประกัน 

 
 

สวนทีไ  ํ 
สัญญา 

 
 

ขຌอ ํ๒ํ การลงนาม฿นสัญญาละการกຌเขสัญญาตามระบียบนีๅ  ป็นอํานาจของหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐ   

การลงนาม฿นสัญญาตามวรรคหนึไง  จะกระทําเดຌมืไอพຌนระยะวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๒๒  
วรรคสอง   

ขຌอ ํ๒๎ การทําสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ  นอกจากการจຌางทีไปรึกษา฿หຌกําหนดคาปรับ
ป็นรายวัน฿นอัตราตายตัวระหวางรຌอยละ  ์.์ํ - ์.๎์  ของราคาพัสดุทีไยังเมเดຌรับมอบ  วຌนตการจຌาง 
ซึไงตຌองการผลสํารใจของงานทัๅงหมดพรຌอมกัน  ฿หຌกําหนดคาปรับป็นรายวันป็นจํานวนงินตายตัว฿นอัตรา 
รຌอยละ  ์.์ํ - ์.ํ์  ของราคางานจຌางนัๅน  ตจะตຌองเมตไํากวาวันละ  ํ์์  บาท  สําหรับงานกอสรຌาง
สาธารณูปภค  ทีไมีผลกระทบตอการจราจร  ฿หຌกําหนดคาปรับป็นรายวัน฿นอัตรารຌอยละ  ์.๎๑   
ของราคางานจຌางนัๅน  ตอาจจะกําหนดขัๅนสูงสุดของการปรับกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบาย
กําหนด   

฿นการทําสัญญาจຌางทีไปรึกษา  หากหนวยงานของรัฐหในวา  ถຌาเมกําหนดคาปรับเวຌ฿นสัญญา 
จะกิดความสียหายกหนวยงานของรัฐ  ฿หຌหนวยงานของรัฐผูຌจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเวຌ฿นสัญญา
ป็นรายวัน฿นอัตราหรือจํานวนงินตายตัว฿นอัตรารຌอยละ  ์.์ํ - ์.ํ์  ของราคางานจຌางนัๅน 

การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึไงละวรรคสอง฿นอัตราหรือป็นจํานวนงินทา฿ด  ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะวลาของการ฿ชຌงาน  ละลักษณะของพัสดุซึไงอาจมี
ผลกระทบตอการทีไคูสัญญาของหนวยงานของรัฐจะหลีกลีไยงเมปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ตอการจราจร  หรือความสียหายกประยชน์สาธารณะ  ลຌวตกรณี   

฿นกรณีการจัดหาสิไงของทีไประกอบกันป็นชุด  ถຌาขาดสวนประกอบสวนหนึไงสวน฿ดเปลຌว 
จะเมสามารถ฿ชຌการเดຌดยสมบูรณ์  มຌคูสัญญาจะสงมอบสิไงของภาย฿นกําหนดตามสัญญา  ตยังขาด
สวนประกอบบางสวน  ตอมาเดຌสงมอบสวนประกอบทีไยังขาดนัๅนกินกําหนดสัญญา  ฿หຌถือวาเมเดຌ 
สงมอบสิไงของนัๅนลย  ฿หຌปรับตใมราคาของทัๅงชุด   

฿นกรณีทีไการจัดหาสิไงของคิดราคารวมทัๅงคาติดตัๅงหรือทดลองดຌวย  ถຌาติดตัๅงหรือทดลอง 
กินกวากําหนดตามสัญญาป็นจํานวนวันทา฿ด  ฿หຌปรับป็นรายวัน฿นอัตราทีไกําหนดของราคาทัๅงหมด   

ทัๅงนีๅ  ฿หຌกําหนดรืไองคาปรับเวຌ฿นอกสารชิญชวน฿หຌชัดจนดຌวย 



หนຌา   ๑ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ํ๒๏ ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐหในวามีความจําป็นจะตຌองกําหนดคาปรับนอกหนือจาก
ทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ํ๒๎  นืไองจากถຌาเมกําหนดคาปรับเวຌ฿นสัญญาจะกิดความสียหายกหนวยงานของรัฐ  
ชน  งานทีไกีไยวกับทคนลยีสารสนทศ  หรืองานทีไอยูระหวางการรับประกันความชํารุดบกพรอง 
จากการซืๅอขายคอมพิวตอร์  ฿หຌพิจารณากําหนดอัตราคาปรับ฿นกรณีดังกลาว  ดยคํานึงถึงความสําคัญ
ละลักษณะของงานทีไจะกําหนด  ละความสียหายทีไอาจกิดขึๅนกหนวยงานของรัฐป็นสําคัญ 

ขຌอ ํ๒๐ ฿หຌหนวยงานของรัฐสงสํานาสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ  ซึไงมีมูลคาตัๅงต 
หนึไงลຌานบาทขึๅนเป  ฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดินละกรมสรรพากรภาย฿น  ๏์  วัน  นับตวันทําสัญญา
หรือขຌอตกลง  หรือตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

ขຌอ ํ๒๑ การกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงตามมาตรา  ๕๓  ตຌองอยูภาย฿นขอบขายหง
วัตถุประสงค์ดิมของสัญญาหรือขຌอตกลงนัๅน  ดยหนวยงานของรัฐตຌองพิจารณาปรียบทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละอียดของงาน  รวมทัๅงราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือขຌอตกลงกับพัสดุ 
ทีไจะทําการกຌเขนัๅนกอนกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงดຌวย 

฿นกรณีทีไป็นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับความมัไนคงขใงรง  หรืองานทคนิคฉพาะอยาง  
จะตຌองเดຌรับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกละวิศวกรผูຌชํานาญการ  หรือผูຌทรงคุณวุฒิ  ซึไงรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะฉพาะ  บบละรายการของงานกอสรຌาง  หรืองานทคนิคฉพาะอยางนัๅน  
ลຌวตกรณีดຌวย   

มืไอผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางลຌวตกรณี  เดຌอนุมัติการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงลຌว  
฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐป็นผูຌลงนาม฿นสัญญาหรือขຌอตกลงทีไเดຌกຌเขนัๅน 

สวนทีไ  ๎ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ขຌอ ํ๒๒ พืไอประกันความสียหายทีไอาจกิดขึๅนจากกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอ  ผูຌสนอราคา   

หรือผูຌ฿หຌบริการเมปฏิบัติตามกระบวนการซืๅอหรือจຌาง  หรือการจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง   
฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการสนอราคา  สําหรับการซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์  งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ดຌวยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ทีไมีวงงินซืๅอ
หรือจຌางหรือวงงินงบประมาณคากอสรຌาง  กินกวา  ๑,์์์,์์์  บาท  ดังนีๅ 

การซืๅอหรือจຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์  ฿หຌมีการวางหลักประกันการสนอราคา  
ดย฿หຌ฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด  ดังตอเปนีๅ   

(ํ) ชใคหรือดราฟท์ทีไธนาคารซในสัไงจาย  ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใคหรือดราฟท์นัๅน
ชําระตอจຌาหนຌาทีไ  หรือกอนวันนัๅนเมกิน  ๏  วันทําการ   



หนຌา   ๑๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) หนังสือคํๅาประกันอิลใกทรอนิกส์ของธนาคารภาย฿นประทศตามบบทีไคณะกรรมการนยบาย
กําหนด 

(๏) พันธบัตรรัฐบาลเทย   
(๐) หนังสือคๅําประกันของบริษัทงินทุนหรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไ เดຌรับอนุญาต 

฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅําประกันตามประกาศของธนาคาร 
หงประทศเทย  ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ  ดยอนุลม 
฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือคๅําประกันของธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 

สําหรับงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ดຌวยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ฿หຌมีการวางหลักประกัน
การสนอราคา  ดย฿หຌ฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) งินสด 
(๎) ชใคหรือดราฟท์ทีไธนาคารซในสัไงจาย  ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใคหรือดราฟท์

นัๅนชําระตอจຌาหนຌาทีไ  หรือกอนวันนัๅนเมกิน  ๏  วันทําการ   
(๏) หนังสือคํๅาประกันของธนาคารภาย฿นประทศตามบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด   
(๐) หนังสือคๅําประกันของบริษัทงินทุนหรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไ เดຌรับอนุญาต 

฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅําประกันตามประกาศของธนาคาร 
หงประทศเทย  ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ  ดยอนุลม 
฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือคๅําประกันของธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 

(๑) พันธบัตรรัฐบาลเทย   
กรณีป็นการยืไนขຌอสนอจากตางประทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติ฿หຌ฿ชຌหนังสือ 

คๅําประกันของธนาคาร฿นตางประทศทีไมีหลักฐานดี  ละหัวหนຌาหนวยงานของรัฐชืไอถือป็นหลักประกัน 
การสนอราคาเดຌอีกประภทหนึไง 

฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอหรือผูຌสนอราคานําหลักประกันการสนอราคาตามวรรคสอง  (ํ)  (๏)  
หรือ  (๐)  ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือผูຌสนอราคาสงหลักประกันการสนอราคา฿นรูปบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ฿นวันสนอราคา  ละ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอ
หรือผูຌสนอราคาสงตຌนฉบับอกสารดังกลาวมา฿หຌหนวยงานของรัฐตรวจสอบความถูกตຌอง  ตามวัน   
ละวลาทีไกําหนด  ดยจะตຌองดํานินการวัน฿ดวันหนึไงภาย฿น  ๑  วันทําการ  นับถัดจากวันสนอราคา  
วຌนตเมอาจดํานินการวัน฿ดวันหนึไงเดຌ  ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกวา  ํ  วันเดຌ   
ตจํานวนวันดังกลาวตຌองเมกิน  ๑  วันทําการ  นับถัดจากวันสนอราคา  ทัๅงนีๅ  ฿หຌระบุเวຌป็นงืไอนเข 
฿นอกสารชิญชวน฿หຌชัดจนดຌวย 
หลักประกันสัญญา 

ขຌอ ํ๒๓ หลักประกันสัญญา฿หຌ฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด  ดังตอเปนีๅ   
(ํ) งินสด   



หนຌา   ๑๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) ชใคหรือดราฟท์ทีไธนาคารซในสัไงจาย  ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใคหรือดราฟท์นัๅน
ชําระตอจຌาหนຌาทีไ  หรือกอนวันนัๅนเมกิน  ๏  วันทําการ   

(๏) หนังสือคํๅาประกันของธนาคารภาย฿นประทศตามตัวอยางทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  
ดยอาจป็นหนังสือคๅําประกันอิลใกทรอนิกส์ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนดกใเดຌ 

(๐) หนังสือคๅําประกันของบริษัทงินทุนหรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไ เดຌรับอนุญาต 
฿หຌประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅําประกันตามประกาศของธนาคาร 
หงประทศเทย  ตามรายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ  ดยอนุลม 
฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือคๅําประกันของธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 

(๑) พันธบัตรรัฐบาลเทย   
กรณีป็นการยืไนขຌอสนอจากตางประทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติ฿หຌ฿ชຌหนังสือ 

คๅําประกันของธนาคาร฿นตางประทศทีไ มีหลักฐานดี  ละหัวหนຌาหนวยงานของรัฐชืไอถือป็น 
หลักประกันสัญญาเดຌอีกประภทหนึไง 

ขຌอ ํ๒๘ หลักประกันการสนอราคาละหลักประกันสัญญา  ฿หຌกําหนดมูลคาป็นจํานวนตใม
฿นอัตรารຌอยละหຌาของวงงินงบประมาณหรือราคาพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงนัๅน  ลຌวตกรณี  วຌนต 
การจัดซืๅอจัดจຌางทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในวามีความสําคัญป็นพิศษ  จะกําหนดอัตราสูงกวา 
รຌอยละหຌาตเมกินรຌอยละสิบกใเดຌ   

฿นการทําสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีระยะวลาผูกพันตามสัญญากิน  ํ  ปี  ละพัสดุนัๅนเมตຌองมี
การประกันพืไอความชํารุดบกพรอง  ชน  พัสดุ฿ชຌสิๅนปลือง  ฿หຌกําหนดหลักประกัน฿นอัตรารຌอยละหຌา
ของราคาพัสดุทีไสงมอบ฿นตละปีของสัญญา  ดย฿หຌถือวาหลักประกันนีๅป็นการคๅําประกันตลอดอายุสัญญา
ละหาก฿นปีตอเปราคาพัสดุทีไสงมอบตกตางเปจากราคา฿นรอบปีกอน฿หຌปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราสวนทีไปลีไยนปลงเปนัๅนกอนครบรอบปี  ฿นกรณีทีไหลักประกันตຌองปรับปรุง฿นทางทีไพิไมขึๅน
ละคูสัญญาเมนําหลักประกันมาพิไม฿หຌครบจํานวนภาย฿น  ํ๑  วัน  กอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทຌายของปีนัๅน  
฿หຌหนวยงานของรัฐหักงินคาพัสดุงวดสุดทຌายของปีนัๅนทีไหนวยงานของรัฐจะตຌองจาย฿หຌป็นหลักประกัน
฿นสวนทีไพิไมขึๅน 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึไง  จะตຌองระบุเวຌป็นงืไอนเข฿นอกสารชิญชวน฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  
หรือ฿นสัญญาดຌวย   

฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาวางหลักประกันทีไมีมูลคาสูงกวาทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบ  
อกสารชิญชวน  หรือสัญญา  ฿หຌอนุลมรับเดຌ   

ขຌอ ํ๒๕ ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐป็นผูຌยืไนขຌอสนอหรือป็นคูสัญญาเมตຌองวางหลักประกัน 
ขຌอ ํ๓์ ฿หຌหนวยงานของรัฐคืนหลักประกัน฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอ  คูสัญญา  หรือผูຌคๅําประกัน

ตามหลักกณฑ์  ดังนีๅ 



หนຌา   ๑๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(ํ) หลักประกันการสนอราคา฿หຌคืน฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือผูຌคๅําประกันภาย฿น  ํ๑  วัน 
นับถัดจากวันทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐเดຌพิจารณาหในชอบรายงานผลคัดลือกผูຌชนะการซืๅอหรือจຌางรียบรຌอยลຌว  
วຌนตผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไคัดลือกเวຌซึไงสนอราคาตไําสุดเมกิน  ๏  ราย  ฿หຌคืนเดຌตอมืไอเดຌทําสัญญา 
หรือขຌอตกลง  หรือผูຌยืไนขຌอสนอเดຌพຌนจากขຌอผูกพันลຌว   

(๎) หลักประกันสัญญา฿หຌคืน฿หຌกคูสัญญา  หรือผูຌคๅําประกันดยรใว  ละอยางชຌาตຌองเมกิน  
ํ๑  วัน  นับถัดจากวันทีไคูสัญญาพຌนจากขຌอผูกพันตามสัญญาลຌว 

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไเมตຌองมีการประกันพืไอความชํารุดบกพรอง฿หຌคืนหลักประกัน฿หຌกคูสัญญา
หรือผูຌคๅําประกันตามอัตราสวนของพัสดุซึไงหนวยงานของรัฐเดຌรับมอบเวຌลຌว  ตทัๅงนีๅจะตຌองระบุเวຌป็น
งืไอนเข฿นอกสารชิญชวนละ฿นสัญญาดຌวย 

การคืนหลักประกันทีไป็นหนังสือคๅําประกันของธนาคาร  บริษัทงินทุนหรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์  
฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาเมมารับภาย฿นกําหนดวลาขຌางตຌน  ฿หຌรีบสงตຌนฉบับหนังสือคๅําประกัน
฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา  ดยทางเปรษณีย์ลงทะบียนดยรใวพรຌอมกับจຌง฿หຌธนาคารบริษัทงินทุน
หรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์  ผูຌคๅําประกันทราบดຌวย  สําหรับหนังสือคๅําประกันอิลใกทรอนิกส์ 
ของธนาคาร฿หຌคืนกธนาคารผูຌออกหนังสือคๅําประกันอิลใกทรอนิกส์ผานทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ
ดຌวยอิลใกทรอนิกส์ 

ขຌอ ํ๓ํ ฿นการทําสัญญาหากมีการกຌเขสัญญาละมีผลทํา฿หຌวงงินตามสัญญานัๅน
ปลีไยนปลงเปจากดิม฿นกรณีพิไมขึๅน  คูสัญญาตຌองนําหลักประกันสัญญามาวางทากับวงงิน
หลักประกันสัญญาทีไเดຌพิไมนัๅน   

ถຌาหลักประกันสัญญาทีไคูสัญญานํามามอบเวຌพืไอป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือสืไอมคาลง  หรือมีอายุเมครอบคลุมถึงความรับผิดของคูสัญญาตลอดอายุสัญญา  เมวาดຌวยหตุ฿ด โ  
กใตามรวมถึงสงมอบงานลาชຌาป็นหตุ฿หຌระยะวลาลຌวสรใจหรือวันครบกําหนดความรับผิด฿นความชํารุด
บกพรองตามสัญญาปลีไยนปลงเป  คูสัญญาตຌองหาหลักประกัน฿หมหรือหลักประกันพิไมติม฿หຌมีจํานวน
ครบถຌวนตามมูลคาทีไกําหนด฿นสัญญามามอบ฿หຌภาย฿นระยะวลาทีไหนวยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินลวงหนຌา 
ขຌอ ํ๓๎ หลักประกันการรับงินลวงหนຌาตามขຌอ  ๕ํ  วรรคสอง  หรือขຌอ  ํ๏์  วรรคหนึไง  

ลຌวตกรณี  มืไอหนวยงานของรัฐเดຌหักงินทีไจะจายตละครัๅงทีไจะ฿ชຌคืนงินลวงหนຌาทีไคูสัญญาเดຌรับ 
เปป็นจํานวนทา฿ดลຌว  หรือนําหลักประกันมาวางทากับมูลคาของงินทีไตຌองหัก  คูสัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับงินลวงหนຌาตบางสวนเดຌ  ทัๅงนีๅ  จะตຌองระบุเวຌป็นงืไอนเข฿นอกสารชิญชวน
ละ฿นสัญญาดຌวย 



หนຌา   ๑๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

หลักประกันผลงาน 
ขຌอ ํ๓๏ ฿นการจຌางงานกอสรຌางทีไหนวยงานของรัฐกําหนดบงการชําระงินคาจຌางออกป็นงวด  

ละมีความประสงค์฿หຌมีการหักงินประกันผลงาน฿นตละงวด  ฿หຌกําหนดการหักงินตามอัตรา 
ทีไหนวยงานของรัฐกําหนดของงินทีไตຌองจาย฿นงวดนัๅนพืไอป็นหลักประกัน  ฿นกรณีทีไงินประกันผลงาน
ถูกหักเวຌลຌวป็นจํานวนเมตไํากวาอัตราทีไหนวยงานของรัฐกําหนด  คูสัญญามีสิทธิทีไจะของินประกัน
ผลงานคืน  ดยคูสัญญาจะตຌองนําหนังสือคๅําประกันของธนาคารหรือหนังสือคๅําประกันอิลใกทรอนิกส์ 
ของธนาคารภาย฿นประทศมาคๅําประกันทนการหักงิน  ดยมีอายุการคๅําประกันตามทีไผูຌวาจຌาง 
จะกําหนดกใเดຌ 

ขຌอ ํ๓๐ ฿นการจຌางทีไปรึกษาจากหนวยงานของรัฐทีไบงการชําระงินออกป็นงวด  ฿หຌผูຌวาจຌาง 
หักงินทีไจะจายตละครัๅง฿นอัตราเมตไํากวารຌอยละหຌาตเมกินรຌอยละสิบของงินคาจຌาง  พืไอป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะ฿หຌหนวยงานของรัฐทีไป็นทีไปรึกษา฿ชຌหนังสือคๅําประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคๅําประกันอิลใกทรอนิกส์ของธนาคารภาย฿นประทศทีไมีอายุการคๅําประกันตามทีไผูຌวาจຌาง 
จะกําหนดมาวางคๅําประกันทนงินทีไหักเวຌกใเดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌกําหนดป็นงืไอนเขเวຌ฿นสัญญาดຌวย 

หมวด  ๒ 
การบริหารสัญญาละการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ขຌอ ํ๓๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานซืๅอหรืองานจຌาง  มีหนຌาทีไดังนีๅ 
(ํ) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ทีไทําการของผูຌ฿ชຌพัสดุนัๅน  หรือสถานทีไซึไงกําหนดเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานทีไอืไน  ฿นกรณีทีไเมมีสัญญาหรือขຌอตกลง  จะตຌองเดຌรับอนุมัติจาก

หัวหนຌาหนวยงานของรัฐกอน 
(๎) ตรวจรับพัสดุ฿หຌถูกตຌองครบถຌวนตามหลักฐานทีไตกลงกันเวຌ  สําหรับกรณีทีไมีการทดลอง

หรือตรวจสอบ฿นทางทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะชิญผูຌชํานาญการหรือผูຌทรงคุณวุฒิกีไยวกับพัสดุนัๅน
มา฿หຌคําปรึกษา  หรือสงพัสดุนัๅนเปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานทีไของผูຌชํานาญการหรือผูຌทรงคุณวุฒินัๅน โ  
กใเดຌ 

฿นกรณีจําป็นทีไเมสามารถตรวจนับป็นจํานวนหนวยทัๅงหมดเดຌ  ฿หຌตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๏) ฿หຌตรวจรับพัสดุ฿นวันทีไผูຌขายหรือผูຌรับจຌางนําพัสดุมาสงละ฿หຌดํานินการ฿หຌสรใจสิๅน

ดยรใวทีไสุด 
(๐) มืไอตรวจถูกตຌองครบถຌวนลຌว  ฿หຌรับพัสดุเวຌละถือวาผูຌขายหรือผูຌรับจຌางเดຌสงมอบพัสดุ

ถูกตຌองครบถຌวนตัๅงตวันทีไผูຌขายหรือผูຌรับจຌางนําพัสดุนัๅนมาสง  ลຌวมอบกจຌาหนຌาทีไพรຌอมกับทํา฿บตรวจรับ  
ดยลงชืไอเวຌป็นหลักฐานอยางนຌอย  ๎  ฉบับ  มอบกผูຌขายหรือผูຌรับจຌาง  ํ  ฉบับ  ละจຌาหนຌาทีไ  ํ  ฉบับ  
พืไอดํานินการบิกจายงินตามระบียบของหนวยงานของรัฐละรายงาน฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทราบ   



หนຌา   ๑๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไหในวาพัสดุทีไสงมอบ  มีรายละอียดเมป็นเปตามขຌอกําหนด฿นสัญญาหรือขຌอตกลง  
฿หຌรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ  พืไอทราบละสัไงการ   

(๑) ฿นกรณีทีไผูຌขายหรือผูຌรับจຌางสงมอบพัสดุถูกตຌองตเมครบจํานวน  หรือสงมอบครบจํานวน
ตเมถูกตຌองทัๅงหมด  ถຌาสัญญาหรือขຌอตกลงมิเดຌกําหนดเวຌป็นอยางอืไน  ฿หຌตรวจรับเวຌฉพาะจํานวน 
ทีไถูกตຌอง  ดยถือปฏิบัติตาม  (๐)  ละ฿หຌรีบรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
พืไอจຌง฿หຌผูຌขายหรือผูຌรับจຌางทราบภาย฿น  ๏  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  ตทัๅงนีๅ  เมตัดสิทธิ่
หนวยงานของรัฐทีไจะปรับผูຌขายหรือผูຌรับจຌาง฿นจํานวนทีไสงมอบเมครบถຌวนหรือเมถูกตຌองนัๅน 

(๒) การตรวจรับพัสดุทีไประกอบกันป็นชุดหรือหนวย  ถຌาขาดสวนประกอบอยาง฿ดอยางหนึไง
เปลຌวจะเมสามารถ฿ชຌการเดຌดยสมบูรณ์  ฿หຌถือวาผูຌขายหรือผูຌรับจຌางยังมิเดຌสงมอบพัสดุนัๅน  ละดยปกติ 
฿หຌรีบรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอจຌง฿หຌผูຌขายหรือผูຌรับจຌางทราบภาย฿น  ๏  วันทําการ   
นับถัดจากวันทีไตรวจพบ 

(๓) ถຌากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนเมยอมรับพัสดุดยทําความหในยຌงเวຌ฿หຌสนอหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ  ถຌาหัวหนຌาหนวยงานของรัฐสัไงการ฿หຌรับพัสดุนัๅนเวຌ  จึงดํานินการ
ตาม  (๐)  หรือ  (๑)  ลຌวตกรณี 

ขຌอ ํ๓๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางกอสรຌาง  มีหนຌาทีไดังนีๅ 
(ํ) ตรวจสอบคุณวุฒิของผูຌควบคุมงานกอสรຌางของผูຌรับจຌาง฿หຌ ป็นเปตามกฎหมาย 

วาดຌวยการควบคุมอาคาร 
(๎) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูຌรับจຌาง  ละหตุการณ์วดลຌอมทีไผูຌควบคุมงาน 

ของหนวยงานของรัฐรายงาน  ดยตรวจสอบกับบบรูปรายการละอียดละขຌอกําหนด฿นสัญญา 
หรือขຌอตกลงทุกสัปดาห์  รวมทัๅงรับทราบหรือพิจารณาการสัไงหยุดงาน  หรือพักงานของผูຌควบคุมงาน  
ลຌวรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการตอเป 

(๏) ฿หຌคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจຌาง  ณ  สถานทีไทีไกําหนดเวຌ฿นสัญญาหรือทีไตกลง฿หຌทํางานจຌางนัๅน โ  ตามวลาทีไหมาะสม
ละหในสมควร  ละจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจຌางนัๅนเวຌพืไอป็นหลักฐานดຌวย 

(๐) นอกจากการดํานินการตาม  (ํ)  ละ  (๎)  ฿นกรณีมีขຌอสงสัยหรือมีกรณีทีไหในวา   
บบรูปรายการละอียดละขຌอกําหนด฿นสัญญาหรือมีขຌอตกลงมีขຌอความคลาดคลืไอนลใกนຌอย   
หรือเมป็นเปตามหลักวิชาการชาง฿หຌมีอํานาจสัไงปลีไยนปลงกຌเขพิไมติม  หรือตัดทอนงานจຌางเดຌตามทีไ
หในสมควร  ละตามหลักวิชาการชาง  พืไอ฿หຌป็นเปตามบบรูปรายการละอียด 

(๑) ดยปกติ฿หຌตรวจผลงานทีไผูຌรับจຌางสงมอบภาย฿น  ๏  วันทําการ  นับตวันทีไประธานกรรมการ
เดຌรับทราบการสงมอบงาน  ละ฿หຌทําการตรวจรับ฿หຌสรใจสิๅนเปดยรใวทีไสุด 



หนຌา   ๑๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๒) มืไอตรวจหในวาป็นการถูกตຌองครบถຌวนป็นเปตามบบรูปรายการละอียดละขຌอกําหนด 
฿นสัญญาหรือขຌอตกลงลຌว  ฿หຌถือวาผูຌรับจຌางสงมอบงานครบถຌวนตัๅงตวันทีไผูຌรับจຌางสงงานจຌางนัๅน   
ละ฿หຌทํา฿บรับรองผลการปฏิบัติงานทัๅงหมดหรือฉพาะงวด  ลຌวตกรณี  ดยลงชืไอเวຌป็นหลักฐาน
อยางนຌอย  ๎  ฉบับ  มอบ฿หຌกผูຌรับจຌาง  ํ  ฉบับ  ละจຌาหนຌาทีไ  ํ  ฉบับ  พืไอทําการบิกจายงิน 
ตามระบียบวาดຌวยการบิกจายงินของหนวยงานของรัฐ  ละรายงาน฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทราบ 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหในวาผลงานทีไสงมอบทัๅงหมดหรืองวด฿ดกใตามเมป็น 
เปตามบบรูปรายการละอียดละขຌอกําหนด฿นสัญญาหรือขຌอตกลง  ฿หຌรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอทราบหรือสัไงการ  ลຌวตกรณี   

(๓) ฿นกรณีทีไกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนเมยอมรับงานดยทําความหในยຌงเวຌ  ฿หຌสนอ
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ  ถຌาหัวหนຌาหนวยงานของรัฐสัไงการ฿หຌตรวจรับงานจຌางนัๅนเวຌ
จึงดํานินการตาม  (๒) 

ขຌอ ํ๓๓ ฿นการจຌางกอสรຌางตละครัๅงทีไมีขัๅนตอนการดํานินการป็นระยะ โ  อันจําป็นตຌองมี
การควบคุมงานอยาง฿กลຌชิด  หรือมีงืไอนเขการจายงินป็นงวดตามความกຌาวหนຌาของงาน  ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐตงตัๅงผูຌควบคุมงานทีไมีความรูຌความชํานาญทางดຌานชางตามลักษณะของงานกอสรຌาง
จากขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไนของหนวยงานของรัฐนัๅน  หรือขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไน
ของหนวยงานของรัฐอืไน  ตามทีไเดຌรับความยินยอมจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทีไผูຌนัๅนสังกัดลຌว   
฿นกรณีทีไลักษณะของงานกอสรຌางมีความจําป็นตຌอง฿ชຌความรูຌความชํานาญหลายดຌาน  จะตงตัๅง 
ผูຌควบคุมงานฉพาะดຌานหรือป็นกลุมบุคคลกใเดຌ   

ผูຌควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามทีไผูຌออกบบสนอนะ  ละดยปกติจะตຌองมีคุณวุฒิเมตไํากวา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

฿นกรณีจําป็นจะตຌองจຌางผูຌ฿หຌบริการควบคุมงานกอสรຌางป็นผูຌควบคุมงาน  ฿หຌดํานินการจຌาง
ดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๐ 

ขຌอ ํ๓๘ ผูຌควบคุมงาน  มีหนຌาทีไดังนีๅ   
(ํ) ตรวจละควบคุมงาน  ณ  สถานทีไทีไกําหนดเวຌ฿นสัญญา  หรือทีไตกลง฿หຌทํางานจຌางนัๅน โ  

ทุกวัน฿หຌป็นเปตามบบรูปรายการละอียด  ละขຌอกําหนด฿นสัญญาทุกประการดยสัไงปลีไยนปลง
กຌเขพิไมติม  หรือตัดทอนงานจຌางเดຌตามทีไหในสมควร  ละตามหลักวิชาชางพืไอ฿หຌป็นเปตามบบ 
รูปรายการละอียด  ละขຌอกําหนด฿นสัญญา  ถຌาผูຌรับจຌางขัดขืนเมปฏิบัติตามกใสัไง฿หຌหยุดงานนัๅนฉพาะ
สวนหนึไงสวน฿ดหรือทัๅงหมดลຌวตกรณีเวຌกอน  จนกวาผูຌรับจຌางจะปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองตามคําสัไงละ฿หຌ
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌทําหนຌาทีไรับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือขຌอตกลง  ละการตรวจรับพัสดุทีไป็นงานจຌางกอสรຌางทันที   



หนຌา   ๑๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) ฿นกรณีทีไปรากฏวาบบรูปรายการละอียด  หรือขຌอกําหนด฿นสัญญามีขຌอความขัดกัน  
หรือป็นทีไคาดหมายเดຌวาถึงมຌวางานนัๅนจะเดຌป็นเปตามบบรูปรายการละอียด  ละขຌอกําหนด฿นสัญญา  
ตมืไอสํารใจลຌวจะเมมัไนคงขใงรง  หรือเมป็นเปตามหลักวิชาชางทีไดี  หรือเมปลอดภัย฿หຌสัไงพักงาน
นัๅนเวຌกอน  ลຌวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌทําหนຌาทีไรับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุทีไป็นงานจຌางกอสรຌางดยรใว   

(๏) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูຌรับจຌางละหตุการณ์วดลຌอมป็นรายวัน  พรຌอมทัๅง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานละสาหตุทีไมีการหยุดงานอยางนຌอย  ๎  ฉบับ  พืไอรายงาน 
฿หຌคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌทําหนຌาทีไรับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุทีไป็นงานจຌางกอสรຌางทราบทุกสัปดาห์  ละกใบรักษาเวຌพืไอมอบ
฿หຌกจຌาหนຌาทีไมืไอสรใจงานตละงวด  ดยถือวาป็นอกสารสําคัญของทางราชการพืไอประกอบการตรวจสอบ
ของผูຌมีหนຌาทีไ   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูຌรับจຌาง฿หຌระบุรายละอียดขัๅนตอนการปฏิบัติงานละวัสดุทีไ฿ชຌดຌวย   
(๐) ฿นวันกําหนดริไมงานของผูຌรับจຌางตามสัญญาละ฿นวันถึงกําหนดสงมอบงานตละงวด  

฿หຌรายงานผลการปฏิบัติงานของผูຌรับจຌางวาป็นเปตามสัญญาหรือเม  ฿หຌคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌทําหนຌาทีไรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุ   
ทีไป็นงานจຌางกอสรຌางทราบภาย฿น  ๏  วันทําการ  นับตวันถึงกําหนดนัๅน โ   

ขຌอ ํ๓๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางทีไปรึกษา  มีหนຌาทีไดังนีๅ 
(ํ) กํากับละติดตามงานจຌางทีไปรึกษา฿หຌป็นเปตามงืไอนเขทีไกําหนดเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง 
(๎) ตรวจรับงานจຌางทีไปรึกษา  ณ  ทีไทําการของผูຌวาจຌาง  หรือสถานทีไซึไงกําหนดเวຌ฿นสัญญา

หรือขຌอตกลง 
(๏) ดยปกติ฿หຌตรวจรับงานจຌางทีไปรึกษา฿นวันทีไทีไปรึกษานําผลงานมาสง  ละ฿หຌดํานินการ

฿หຌสรใจสิๅนเปดยรใวทีไสุด 
(๐) มืไอตรวจถูกตຌองละครบถຌวนตามทีไกําหนดเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลงลຌว  ฿หຌรับงานจຌาง 

ทีไปรึกษาเวຌละถือวาทีไปรึกษาเดຌสงมอบงานถูกตຌองครบถຌวนตัๅงตวันทีไทีไปรึกษานําผลงานมาสง   
ลຌวมอบกจຌาหนຌาทีไพรຌอมกับทํา฿บตรวจรับ  ดยลงชืไอเวຌป็นหลักฐานอยางนຌอย  ๎  ฉบับ  มอบกทีไปรึกษา  
ํ  ฉบับ  ละจຌาหนຌาทีไ  ํ  ฉบับ  พืไอทําการบิกจายงินตามระบียบวาดຌวยการบิกจายงิน 
ของหนวยงานของรัฐ  ละรายงาน฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทราบ   

 ฿นกรณีทีไหในวาผลงานทีไสงมอบทัๅงหมดหรืองวด฿ดกใตามเมป็นเปตามขຌอกําหนด฿นสัญญา
หรือขຌอตกลง  มีอํานาจสัไง฿หຌกຌเขปลีไยนปลงพิไมติม  หรือตัดทอนซึไงงานตามสัญญา  ลຌว฿หຌรายงาน
หัวหนຌาหนวยงานของรัฐผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอทราบ  หรือสัไงการ  ลຌวตกรณี 



หนຌา   ๑๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(๑) ฿นกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนเมยอมรับงาน  ฿หຌกรรมการดังกลาวทําความหในยຌงเวຌ  
ลຌว฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ  ถຌาหัวหนຌาหนวยงานของรัฐสัไงการ฿หຌรับผลงานนัๅนเวຌ  
จึงดํานินการตาม  (๐) 

ขຌอ ํ๘์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ฿นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางมีหนຌาทีไ  
ดังนีๅ 

(ํ) ตรวจ฿หຌถูกตຌองตามทีไระบุเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง   
(๎) ตรวจรับงาน  ณ  ทีไทําการของผูຌวาจຌาง  หรือสถานทีไซึไงกําหนดเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง 
(๏) ดยปกติ฿หຌตรวจรับงาน฿นวันทีไผูຌ฿หຌบริการนําผลงานมาสง  ละ฿หຌดํานินการ฿หຌสรใจสิๅน 

เปดยรใวทีไสุด 
(๐) ฿นกรณีทีไผลงานบกพรองหรือเมป็นเปตามความประสงค์ของหนวยงานของรัฐอันนืไองมาจาก

เมเดຌดํานินการ฿หຌถูกตຌองตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  ละหรือวิศวกรรม  ตຌองรีบจຌง฿หຌผูຌ฿หຌบริการ
ดํานินการกຌเข฿หຌป็นทีไรียบรຌอยดยรใว 

(๑) มืไอตรวจถูกตຌองละครบถຌวนตามทีไกําหนดเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลงลຌว  ฿หຌรับงานเวຌ
ละถือวาผูຌ฿หຌบริการเดຌสงมอบงานถูกตຌองครบถຌวนตัๅงตวันทีไผูຌ฿หຌบริการนําผลงานมาสง  ลຌวมอบก
จຌาหนຌาทีไพรຌอมกับทํา฿บตรวจรับ  ดยลงชืไอเวຌป็นหลักฐานอยางนຌอย  ๎  ฉบับ  มอบกผูຌ฿หຌบริการ  ํ  ฉบับ  
ละจຌาหนຌาทีไ  ํ  ฉบับ  พืไอทําการบิกจายงินตามระบียบวาดຌวยการบิกจายงินของหนวยงานของรัฐ  
ละรายงาน฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐทราบ 

 ฿นกรณีทีไหในวาผลงานทีไสงมอบทัๅงหมดหรืองวด฿ดกใตามเมป็นเปตามขຌอกําหนด฿นสัญญา
หรือขຌอตกลง  มีอํานาจสัไง฿หຌกຌเขปลีไยนปลงพิไมติม  หรือตัดทอนซึไงงานตามสัญญา  หากคูสัญญา 
เมปฏิบัติตามมีอํานาจทีไจะสัไง฿หຌหยุดงานนัๅนชัไวคราวเดຌ  หรือ฿หຌรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
ผานหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพืไอทราบ  หรือสัไงการ  ลຌวตกรณี 

(๒) ฿นกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนเมยอมรับงาน  ฿หຌกรรมการดังกลาวทําความหในยຌงเวຌ  
ลຌว฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอพิจารณาสัไงการ  ถຌาหัวหนຌาหนวยงานของรัฐสัไงการ฿หຌรับผลงานนัๅนเวຌ  
จึงดํานินการตาม  (๑) 

ขຌอ ํ๘ํ กรณีทีไสัญญาหรือขຌอตกลงเดຌครบกําหนดสงมอบลຌว  ละมีคาปรับกิดขึๅน   
฿หຌหนวยงานของรัฐจຌงการรียกคาปรับตามสัญญาหรือขຌอตกลงจากคูสัญญาภาย฿น  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบ  ละมืไอคูสัญญาเดຌสงมอบพัสดุ  ฿หຌหนวยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ่
การรียกคาปรับ฿นขณะทีไรับมอบพัสดุนัๅนดຌวย 

ขຌอ ํ๘๎ การงดหรือลดคาปรับ฿หຌกคูสัญญา  หรือการขยายวลาทําการตามสัญญา 
หรือขຌอตกลงตามมาตรา  ํ์๎  ฿นกรณีทีไมีหตุกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ   
หรือหตุสุดวิสัย  หรือกิดจากพฤติการณ์อันหนึไ งอัน฿ดทีไ คูสัญญาเมตຌองรับผิดตามกฎหมาย   
หรือหตุอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  ทํา฿หຌคูสัญญาเมสามารถสงมอบสิไงของหรืองานตามงืไอนเข
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ละกําหนดวลาหงสัญญาเดຌ  ฿หຌหนวยงานของรัฐระบุเวຌ฿นสัญญาหรือขຌอตกลงกําหนด฿หຌคูสัญญา 
ตຌองจຌงหตุดังกลาว฿หຌหนวยงานของรัฐทราบภาย฿น  ํ๑  วัน  นับถัดจากวันทีไหตุนัๅนเดຌสิๅนสุดลง   
หรือตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  หากมิเดຌจຌงภาย฿นวลาทีไกําหนด  คูสัญญาจะยกมากลาวอຌางพืไอของด
หรือลดคาปรับ  หรือขอขยายวลา฿นภายหลังมิเดຌ  วຌนตกรณีหตุกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของหนวยงานของรัฐซึไงมีหลักฐานชัดจຌง  หรือหนวยงานของรัฐทราบดีอยูลຌวตัๅงตตຌน   

ขຌอ ํ๘๏ นอกจากการบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลงตามมาตรา  ํ์๏  หากปรากฏวาคูสัญญา
เมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขຌอตกลงเดຌ  ละจะตຌองมีการปรับตามสัญญาหรือขຌอตกลงนัๅน 
หากจํานวนงินคาปรับจะกินรຌอยละสิบของวงงินคาพัสดุหรือคาจຌาง  ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณา
ดํานินการบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง  วຌนตคูสัญญาจะเดຌยินยอมสียคาปรับ฿หຌกหนวยงานของรัฐ
ดยเมมีงืไอนเข฿ด โ  ทัๅงสิๅน  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาผอนปรนการบอกลิกสัญญาเดຌทาทีไจําป็น   

ขຌอ ํ๘๐ ภายหลังจากสิๅนสุดสัญญา  ระหวางทีไอยู฿นระหวางระยะวลารับประกันความชํารุด
บกพรอง  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานผูຌครอบครองพัสดุ  หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายมีหนຌาทีไรับผิดชอบดูล
บํารุงรักษาละตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ  วຌนตกรณีทีไเมมีผูຌครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหนวยงานครอบครอง  ฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบดูลบํารุงรักษาละตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพรองของพัสดุนัๅน 

ขຌอ ํ๘๑ ฿นกรณีทีไปรากฏความชํารุดบกพรองของพัสดุภาย฿นระยะวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพรองตามสัญญา  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบตามขຌอ  ํ๘๐  รีบรายงานหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
พืไอจຌง฿หຌผูຌขายหรือผูຌรับจຌางดํานินการกຌเขหรือซอมซมทันที  พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌผูຌคๅําประกัน  (ถຌามี)  
ทราบดຌวย 

ขຌอ ํ๘๒ มืไอเดຌดํานินการตามขຌอ  ํ๘๑  ลຌว  กรณีทีไสัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพรอง  ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพรองของพัสดุ  พืไอป้องกันความสียหาย  
จากนัๅน฿หຌคืนหลักประกันสัญญาตอเป 
คาเสียหาย 

ขຌอ ํ๘๓ กรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นฝຆายบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง  หรือการบอกลิกสัญญา
หรือขຌอตกลงนัๅนป็นกรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌรียกคาปรับลຌวตกรณี  หากคูสัญญาหในวา  
หนวยงานของรัฐตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย  คูสัญญาจะยืไนคําขอตอหนวยงานของรัฐ฿หຌพิจารณาชด฿ชຌ
คาสียหายกใเดຌ  ตามความ฿นมาตรา  ํ์๏  วรรคสาม  ดยมีหลักกณฑ์ดังนีๅ   

(ํ) ฿หຌคูสัญญายืไนคําขอมายังหนวยงานของรัฐคูสัญญาภาย฿น  ํ๑  วัน  นับถัดจากวันทีไเดຌมี
การบอกลิกสัญญา 

(๎) คําขอตຌองทําป็นหนังสือลงลายมือชืไอผูຌรຌอง  ละระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอันป็นหตุ
หงการรียกรຌอง฿หຌชัดจน  พรຌอมนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย 
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(๏) หนวยงานของรัฐตຌองออก฿บรับคําขอ฿หຌเวຌป็นหลักฐานละพิจารณาคําขอนัๅน฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿น  ๒์  วัน  นับถัดจากวันทีไเดຌรับคําขอ  หากเมอาจพิจารณาเดຌทัน฿นกําหนดนัๅน  ฿หຌขอขยาย
ระยะวลาออกเปตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐเดຌเมกิน  ํ๑  วันนับถัดจากวันครบกําหนดวลาดังกลาว   

(๐) ฿หຌหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาความสียหาย  ละ฿หຌทําหนຌาทีไตามขຌอ  ํ ๘๕   
(๑) ฿หຌหนวยงานของรัฐจຌงผลการพิจารณาป็นหนังสือเปยังคูสัญญามืไอพิจารณาคํารຌอง 

ลຌวสรใจภาย฿น  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหในชอบดຌวยกับผลการพิจารณา 
มืไอหนวยงานของรัฐมีหนังสือจຌงผลการพิจารณาป็นชน฿ดลຌว  หากคูสัญญายังเมพอ฿จ 

฿นผลการพิจารณากใ฿หຌมีสิทธิฟ้องคดีตอศาลพืไอรียก฿หຌชด฿ชຌคาสียหายตามสัญญาตอเป   
ขຌอ ํ๘๘ ฿หຌหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการคณะหนึไงรียกวา  “คณะกรรมการ

พิจารณาความสียหาย”  ประกอบดຌวยประธานกรรมการ  ํ  คน  ละกรรมการอยางนຌอย  ๎  คน  
ดย฿หຌตงตัๅงจากขຌาราชการ  ลูกจຌางประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐทีไรียกชืไออยางอืไน  ภาย฿นของหนวยงานของรัฐนัๅน  ฿นกรณีจําป็น 
หรือพืไอประยชน์฿นการพิจารณาวินิจฉัยจะตงตัๅงบุคคลอืไนอีกเมกิน  ๎  คนรวมป็นกรรมการดຌวยกใเดຌ   

ขຌอ ํ๘๕ คณะกรรมการพิจารณาความสียหาย  มีหนຌาทีไดังนีๅ 
(ํ) ตรวจสอบรายละอียดขຌอทใจจริงตามคํารຌองของคูสัญญา 
(๎) ฿นกรณีจําป็นจะชิญคูสัญญา  หรือบุคคลทีไกีไยวขຌอง฿นรืไองนัๅน  มาสอบถามหรือ฿หຌขຌอทใจจริง

฿นสวนทีไกีไยวขຌองเดຌ 
(๏) พิจารณาคาสียหายละกําหนดวงงินคาสียหายทีไกิดขึๅน  (ถຌามี) 
(๐) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (ํ)  ถึง  (๏)  พรຌอมความหในสนอหัวหนຌา

หนวยงานของรัฐ 
การพิจารณาคาสียหายตามวรรคหนึไง฿หຌคณะกรรมการพิจารณาตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  ละ฿นกรณีทีไคณะกรรมการมีความหในวา  หนวยงานของรัฐตຌองชด฿ชຌคาสียหาย   
ละมีวงงินคาสียหายครัๅงละกิน  ๑์,์์์  บาท  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานความหในสนอ
กระทรวงการคลังพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ  ทัๅงนีๅ  หลักกณฑ์  วิธีการรายงาน  ฿หຌป็นเปตามทีไ
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๓ 
การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ 

 
 

ขຌอ ํ๕์ พืไอประยชน์฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไจะขຌามาป็นคูสัญญา 
กับหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  ฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ
ตามทีไกําหนด฿นหมวดนีๅ 



หนຌา   ๒๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามวรรคหนึไง  ฿หຌพิจารณาถึงความสามารถ 
฿นการปฏิบัติงาน฿หຌลຌวสรใจตามสัญญาของคูสัญญาทีไทําเวຌกับหนวยงานของรัฐป็นสําคัญ  ดย฿หຌ
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคูสัญญาทีไผานมาตัๅงตวันทีไระบียบนีๅมีผล฿ชຌบังคับ  ทัๅงนีๅ  หนวยงาน
ของรัฐจะตຌองกําหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารชิญชวนพืไอ฿หຌผูຌประกอบการทีไจะขຌายืไนขຌอสนอ 
กับหนวยงานของรัฐทราบงืไอนเขการประมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวดຌวย 

การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ฿หຌดํานินการผานทางระบบจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด   

฿นกรณีทีไหในสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอกําหนดหลักกณฑ์การประมินผล 
การปฏิบัติงานของทีไปรึกษาเวຌป็นการฉพาะกใเดຌ 

ขຌอ ํ๕ํ การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามขຌอ  ํ๕์  นอกหนือจาก
ความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌลຌวสรใจตามสัญญา  อาจกําหนด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงาน 
฿นดຌานอืไน โ  ดຌวยกใเดຌ  ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ดย฿หຌคํานึงถึงคุณภาพละคุณสมบัติทีไป็น
ประยชน์ตอหนวยงานของรัฐ  ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอทีไจะขຌามา
ป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิๅงงาน 

 
 

สวนทีไ  ํ 
การลงทษ฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน 

 
 

ขຌอ ํ๕๎ หຌามหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธ์กับผูຌทิๅงงานทีไปลัดกระทรวงการคลังเดຌระบุชืไอ 
เวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานละเดຌจຌงวียนชืไอลຌว  วຌนตจะเดຌมีการพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงาน 

การหຌามหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธ์กับผูຌทิๅงงานตามวรรคหนึไง  ฿หຌ฿ชຌบังคับกับบุคคลตามขຌอ  ํ๕๒  
วรรคสอง  ละวรรคสาม  ดຌวย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล฿ดทีไอยู฿นระหวางการพิจารณา฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามขຌอกําหนด 
฿นสวนนีๅ  ฿หຌบุคคลดังกลาวมีสิทธิยืไนขຌอสนอ฿หຌกหนวยงานของรัฐเดຌ  ตถຌาผลการพิจารณาตอมา 
ปลัดกระทรวงการคลังเดຌสัไง฿หຌบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนัๅนป็นผูຌทิๅงงาน  ฿หຌหนวยงานของรัฐ 
ตัดรายชืไอบุคคลดังกลาวออกจากรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับการคัดลือกหรือยกลิกการซืๅอหรือจຌาง  หรือยกลิก
การลงนาม฿นสัญญาซืๅอหรือจຌางทีไเดຌกระทํากอนการสัไงการของปลัดกระทรวงการคลัง  วຌนต฿นกรณี 
ทีไหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาหในวาจะป็นประยชน์กหนวยงานของรัฐอยางยิไง  หัวหนຌาหนวยงาน 
ของรัฐจะเมตัดรายชืไอบุคคลดังกลาวออกจากรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับการคัดลือก  หรือจะเมยกลิก 
การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือจะเมยกลิกการลงนาม฿นสัญญาซืๅอหรือจຌางทีไเดຌกระทํากอนการสัไงการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังกใเดຌ 



หนຌา   ๒๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ํ๕๏ ฿นกรณีทีไปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะป็นการทิๅงงาน  ตามความ฿นมาตรา  ํ์๕  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอ  
คูสัญญา  หรือผูຌรับจຌางชวงทีไหนวยงานของรัฐอนุญาต฿หຌรับชวงงานเดຌ  หรือทีไปรึกษา  หรือผูຌ฿หຌบริการ
ออกบบหรือควบคุมงาน  ป็นผูຌทิๅงงาน  ลຌวตกรณี  พรຌอมความหในของตนสนอเปยังปลัดกระทรวงการคลัง
พืไอพิจารณาสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานดยรใว 

มืไอปลัดกระทรวงการคลังเดຌพิจารณาหลังจากทีไเดຌฟังความหในของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๎๕  (๑)  ลຌว  ละหในวาบุคคลดังกลาวสมควรป็นผูຌทิๅงงาน  กใ฿หຌปลัดกระทรวงการคลัง 
สัไง฿หຌบุคคลดังกลาวป็นผูຌทิๅงงาน  ดยระบุชืไอผูຌทิๅงงานเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงาน  พรຌอมทัๅงจຌงวียนชืไอ 
ผูຌทิๅงงาน฿หຌหนวยงานของรัฐตาง โ  ทราบ  รวมทัๅงจຌง฿หຌผูຌทิๅงงานรายนัๅนทราบทางเปรษณีย์ลงทะบียนดຌวย 

฿นกรณีปลัดกระทรวงการคลังหในวาบุคคลดังกลาวเมสมควรป็นผูຌทิๅงงาน  ฿หຌจຌงผลการพิจารณา 
เป฿หຌหนวยงานของรัฐนัๅนทราบดຌวย 

ขຌอ ํ๕๐ ฿นกรณีมีหตุอันควรสงสัยปรากฏ฿นภายหลังวา  ผูຌยืไนขຌอสนอรายหนึไงหรือหลายราย 
เมวาจะป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกหรือเมกใตาม  กระทําการอันป็นการขัดขวางการขงขัน
อยางป็นธรรมหรือกระทําการดยเมสุจริต  ชน  การสนออกสารอันป็นทใจ  หรือ฿ชຌชืไอบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอืไนมาสนอราคาทน  ฿หຌหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌองดํานินการตรวจสอบขຌอทใจจริง 
วาบุคคลดังกลาวสมควรป็นผูຌทิๅงงานหรือเม  ดยมีหนังสือจຌงหตุทีไหนวยงานของรัฐสงสัยเปยัง 
ผูຌยืไนขຌอสนอทีไถูกสงสัยทราบ  พรຌอมทัๅง฿หຌชีๅจงรายละอียดขຌอทใจจริงภาย฿นวลาทีไหนวยงานของรัฐกําหนด  
ตตຌองเมนຌอยกวา  ํ๑  วัน  นับตวันทีไเดຌรับหนังสือจຌงจากหนวยงานของรัฐ 

มืไอหนวยงานของรัฐเดຌรับคําชีๅจงจากผูຌยืไนขຌอสนอทีไถูกสงสัยตามวรรคหนึไงลຌว  ฿หຌหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐพิจารณาวาบุคคลดังกลาวสมควรป็นผูຌทิๅงงานหรือเม 

หากผูຌยืไนขຌอสนอทีไถูกสงสัยเมชีๅจงภาย฿นกําหนดวลาตามวรรคหนึไง  ฿หຌถือวามีหตุอันควร
ชืไอเดຌวามีการกระทําอันป็นการขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม  หรือมีการกระทําดยเมสุจริต   
฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐสนอความหในเปยังปลัดกระทรวงการคลังพืไอพิจารณา฿หຌผูຌนัๅนป็นผูຌทิๅงงาน 

ขຌอ ํ๕๑ ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอรวมกระทําการอันป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม  
หรือกระทําการดยเมสุจริตราย฿ด  ซึไงมิ฿ชป็นผูຌริริไม฿หຌมีการกระทําดังกลาว  เดຌ฿หຌความรวมมือ 
ป็นประยชน์ตอการพิจารณาของหนวยงานของรัฐ  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน
เดຌรับการยกวຌนทีไจะเมป็นผูຌทิๅงงานเดຌ  ดยสดงหตุผลหรือระบุหตุผลเวຌ฿นการสนอความหใน 
หรือ฿นการสัไงการ  ลຌวตกรณี 

ขຌอ ํ๕๒ ฿นกรณีทีไนิติบุคคล฿ดถูกสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามขຌอ  ํ๕๏  ขຌอ  ํ๕๐  หรือขຌอ  ํ๕๑  
ถຌาการกระทําดังกลาวกิดจากหุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการ
ดํานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅน  ฿หຌปลัดกระทรวงการคลังสัไง฿หຌบุคคลดังกลาวป็นผูຌทิๅงงานดຌวย 



หนຌา   ๒๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไนิติบุคคลราย฿ดถูกสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามขຌอ  ํ๕๏  ขຌอ  ํ๕๐  หรือขຌอ  ํ๕๑   

฿หຌคําสัไงดังกลาวมีผลเปถึงนิติบุคคลอืไนทีไดํานินธุรกิจประภทดียวกัน  ซึไงมีหุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการ
ผูຌจัดการ  ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนป็นบุคคลดียวกันกับ
หุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคล 
ทีไถูกพิจารณา฿หຌป็นผูຌทิๅงงานดຌวย 

฿นกรณีทีไบุคคลธรรมดาราย฿ดถูกสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามขຌอ  ํ๕๏  ขຌอ  ํ๕๐  หรือขຌอ  ํ๕๑  

฿หຌคําสัไงดังกลาวมีผลเปถึงนิติบุคคลอืไนทีไขຌายืไนขຌอสนอ  ซึไงมีบุคคลดังกลาวป็นหุຌนสวนผูຌจัดการ  
กรรมการผูຌจัดการ  ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย 

ขຌอ ํ๕๓ พืไอประยชน์฿นการดํานินการ฿หຌป็นเปตามระบียบนีๅ  มืไอปรากฏขຌอทใจจริง 
อันควรสงสัยวา  มีการกระทําตามขຌอ  ํ๕๏  ขຌอ  ํ๕๐  หรือขຌอ  ํ๕๑  ละหนวยงานของรัฐนัๅน 
ยังเมเดຌรายงานเปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจรียก฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอ   
หรือคูสัญญา  ทีไมีขຌอทใจจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันป็นการขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม  
หรือกระทําการดยเมสุจริตมาชีๅจงขຌอทใจจริงตอปลัดกระทรวงการคลัง  ทัๅงนีๅ  ดยมีหนังสือจຌงหตุ 
ทีไปลัดกระทรวงการคลังสงสัยเปยังบุคคลดังกลาว  พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌบุคคลนัๅนชีๅจงรายละอียดขຌอทใจจริง
ภาย฿นวลาทีไปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  ตตຌองเมนຌอยกวา  ํ๑  วัน  นับตวันทีไเดຌรับหนังสือจຌง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

มืไอปลัดกระทรวงการคลังเดຌรับคําชีๅจงจากผูຌเดຌรับการคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือคูสัญญา 
ทีไถูกสงสัยตามวรรคหนึไงลຌว  ฿หຌปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชีๅจงดังกลาว  หากคําชีๅจง 
เมมีหตุผลรับฟังเดຌ  ฿หຌปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา฿หຌบุคคลดังกลาวป็นผูຌทิๅงงาน  พรຌอมทัๅง 
จຌงผลการพิจารณาเป฿หຌหนวยงานของรัฐทราบดຌวย 

หากผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือคูสัญญา  ทีไถูกสงสัยตามวรรคหนึไง  เมชีๅจงภาย฿นกําหนดวลา 
ทีไปลัดกระทรวงการคลังจะเดຌกําหนดเวຌ  ฿หຌถือวามีหตุอันควรชืไอเดຌวามีการกระทําอันป็นการขัดขวาง
การขงขันอยางป็นธรรม  หรือมีการกระทําดยเมสุจริต  ฿หຌปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
฿หຌบุคคลดังกลาวป็นผูຌทิๅงงาน  พรຌอมทัๅงจຌงผลการพิจารณาเป฿หຌหนวยงานของรัฐทราบดຌวย 

สวนทีไ  ๎ 

การพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงาน 
 
 

ขຌอ ํ๕๘ ผูຌทีไถูกสัไ ง฿หຌ ป็นผูຌทิๅ งงานสามารถยืไนคํารຌองขอพิกถอนการป็นผูຌทิๅ งงานเดຌ   
ดยตຌองสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาดຌวย  ดยมีหลักกณฑ์  ดังนีๅ 



หนຌา   ๒๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

(ํ) ถูกขึๅนบัญชีป็นผูຌทิๅงงานมาลຌวเมนຌอยกวา  ๎  ปี  ดยจะตຌองเมเดຌถูกสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน  
นืไองจากมีการกระทําการอันมีลักษณะป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม  หรือกระทําการ
ดยเมสุจริต  ทัๅงนีๅ  ผูຌขอพิกถอนทีไจะเดຌรับการพิกถอน฿นขຌอนีๅ  ตຌองเมคยมีผลการประมินตามหมวด  ๓  
ป็นผูຌเมผานกณฑ์ทีไกําหนดละถูกระงับเม฿หຌขຌายืไนขຌอสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

(๎) ถูกขึๅนบัญชีป็นผูຌทิๅงงานมาลຌวตัๅงต  ๑  ปีขึๅนเป  ละจะตຌองเมเดຌถูกสัไงหรือจຌงวียน 
฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน  นืไองจากมีการกระทําการอันมีลักษณะป็นการขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม  
หรือกระทําการดยเมสุจริต 

ขຌอ ํ๕๕ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจสนอความหในตอปลัดกระทรวงการคลัง  พืไอ฿หຌมี 
การพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงาน  สําหรับผูຌทิๅงงานทีไถูกจຌงวียนชืไอมาลຌวเมนຌอยกวา  ํ  ์ ปี  ออกจากบัญชีรายชืไอ 
ผูຌทิๅงงานกใเดຌ 

ขຌอ ๎์์ ผูຌทิๅงงานราย฿ดทีไถูกพิกถอนชืไอจากการป็นผูຌทิๅงงานเปลຌว  หากผูຌทิๅงงานรายนัๅน 
ถูกสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานซๅําอีก  ภาย฿นระยะวลา  ๏  ปี  นับถัดจากวันทีไเดຌรับการพิกถอนชืไอออกจาก 
การป็นผูຌทิๅงงานลຌว  การพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงาน฿นครัๅงหลัง  ผูຌทิๅงงานจะเมมีสิทธิเดຌพิกถอน 
ตามขຌอ  ํ๕๘  (ํ)  ตจะมีสิทธิเดຌพิกถอนตามขຌอ  ํ๕๘  (๎)  เดຌ  มืไอครบกําหนดระยะวลา  ๘  ปี  
นับตัๅงตวันทีไถูกสัไงละจຌงวียน฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน฿นครัๅงหลัง 

ขຌอ ๎์ํ ผูຌทิๅงงานทีไประสงค์จะขอ฿ชຌสิทธิพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงานตามขຌอ  ํ๕๘  (ํ)   

ละขຌอ  ํ๕๘  (๎)  ตຌองยืไนคําขอพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พรຌอมทัๅงอกสารหลักฐาน 
ทีไกีไยวขຌองมาพืไอประกอบการพิจารณาดຌวย  ทัๅงนีๅ  การพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงานจะมีผลตอมืไอ 
ปลัดกระทรวงการคลังเดຌสัไงพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงานละเดຌจຌงวียนการพิกถอนชืไอผูຌทิๅงงานลຌว 

หมวด  ๕ 

การบริหารพัสดุ 
 
 

สวนทีไ  ํ 
การกใบ  การบันทึก  การบิกจาย 

 
 

ขຌอ ๎์๎ การบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ฿หຌดํานินการตามหมวดนีๅ  วຌนตมีระบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดเวຌป็นอยางอืไน   

การบริหารพัสดุ฿นหมวดนีๅ  เม฿ชຌบังคับกับงานบริการ  งานกอสรຌาง  งานจຌางทีไปรึกษา   
ละงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 



หนຌา   ๒๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

การเกใบละการบันทึก 
ขຌอ ๎์๏ มืไอจຌาหนຌาทีไเดຌรับมอบพัสดุลຌว  ฿หຌดํานินการ  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ลงบัญชีหรือทะบียนพืไอควบคุมพัสดุ  ลຌวตกรณี  ยกป็นชนิด  ละสดงรายการ 

ตามตัวอยางทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  ดย฿หຌมีหลักฐานการรับขຌาบัญชีหรือทะบียนเวຌประกอบ
รายการดຌวย 

 สําหรับพัสดุประภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิด฿นบัญชีดียวกันกใเดຌ 
(๎) กใบรักษาพัสดุ฿หຌป็นระบียบรียบรຌอย  ปลอดภัย  ละ฿หຌครบถຌวนถูกตຌองตรงตามบัญชี

หรือทะบียน 

การเบิกจายพัสดุ 
ขຌอ ๎์๐ การบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ  ฿หຌหัวหนຌางานทีไตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅน  

ป็นผูຌบิก 
ขຌอ ๎์๑ การจายพัสดุ  ฿หຌหัวหนຌาหนวยพัสดุทีไมีหนຌาทีไกีไยวกับการควบคุมพัสดุหรือผูຌทีไเดຌรับ

มอบหมายจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐป็นหัวหนຌาหนวยพัสดุ  ป็นผูຌสัไงจายพัสดุ   
ผูຌจายพัสดุตຌองตรวจสอบความถูกตຌองของ฿บบิกละอกสารประกอบ  (ถຌามี)  ลຌวลงบัญชี 

หรือทะบียนทุกครัๅงทีไมีการจาย  ละกใบ฿บบิกจายเวຌป็นหลักฐานดຌวย 
ขຌอ ๎์๒ หนวยงานของรัฐ฿ดมีความจําป็นจะกําหนดวิธีการบิกจายพัสดุป็นอยางอืไน฿หຌอยู 

฿นดุลพินิจของหัวหนຌาหนวยงานของรัฐนัๅน  ดย฿หຌรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยละสํานักงานการตรวจงิน
ผนดินทราบดຌวย 

สวนทีไ  ๎ 

การยืม 
 
 

ขຌอ ๎์๓ การ฿หຌยืม  หรือนําพัสดุเป฿ชຌ฿นกิจการ  ซึไงมิ฿ชพืไอประยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิเดຌ 

ขຌอ ๎์๘ การยืมพัสดุประภท฿ชຌคงรูป  ฿หຌผูຌยืมทําหลักฐานการยืมป็นลายลักษณ์อักษร  
สดงหตุผลละกําหนดวันสงคืน  ดยมีหลักกณฑ์  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ  จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐผูຌ฿หຌยืม 
(๎) การ฿หຌบุคคลยืม฿ชຌภาย฿นสถานทีไของหนวยงานของรัฐดียวกัน  จะตຌองเดຌรับอนุมัติ 

จากหัวหนຌาหนวยงานซึไงรับผิดชอบพัสดุนัๅน  ตถຌายืมเป฿ชຌนอกสถานทีไของหนวยงานของรัฐ   
จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 



หนຌา   ๒๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๎์๕ ผูຌยืมพัสดุประภท฿ชຌคงรูปจะตຌองนําพัสดุนัๅนมาสงคืน฿หຌ฿นสภาพทีไ฿ชຌการเดຌรียบรຌอย  
หากกิดชํารุดสียหาย  หรือ฿ชຌการเมเดຌ  หรือสูญหายเป  ฿หຌผูຌยืมจัดการกຌเขซอมซม฿หຌคงสภาพดิม
ดยสียคา฿ชຌจายของตนอง  หรือชด฿ชຌป็นพัสดุประภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะละคุณภาพ 

อยางดียวกัน  หรือชด฿ชຌป็นงินตามราคาทีไป็นอยู฿นขณะยืม  ดยมีหลักกณฑ์  ดังนีๅ 
(ํ) ราชการสวนกลาง  ละราชการสวนภูมิภาค  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกระทรวงการคลังกําหนด 
(๎) ราชการสวนทຌองถิไน  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกระทรวงมหาดเทย  กรุงทพมหานคร  

หรือมืองพัทยา  ลຌวตกรณี  กําหนด 
(๏) หนวยงานของรัฐอืไน  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไหนวยงานของรัฐนัๅนกําหนด 
ขຌอ ๎ํ์ การยืมพัสดุประภท฿ชຌสิๅนปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ  ฿หຌกระทําเดຌฉพาะมืไอ

หนวยงานของรัฐผูຌยืมมีความจําป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนป็นการรีบดวน  จะดํานินการจัดหาเดຌเมทันการ  
ละหนวยงานของรัฐผูຌ฿หຌยืมมีพัสดุนัๅน โ  พอทีไจะ฿หຌยืมเดຌ  ดยเมป็นการสียหายกหนวยงานของรัฐ
ของตน  ละ฿หຌมีหลักฐานการยืมป็นลายลักษณ์อักษร  ทัๅงนีๅ  ดยปกติหนวยงานของรัฐผูຌยืมจะตຌอง
จัดหาพัสดุป็นประภท  ชนิด  ละปริมาณชนดียวกันสงคืน฿หຌหนวยงานของรัฐผูຌ฿หຌยืม 

ขຌอ ๎ํํ มืไอครบกําหนดยืม  ฿หຌผูຌ฿หຌยืมหรือผูຌรับหนຌาทีไทนมีหนຌาทีไติดตามทวงพัสดุทีไ฿หຌยืมเป  
คืนภาย฿น  ๓  วัน  นับตวันครบกําหนด 

สวนทีไ  ๏ 

การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 
 
 

การบํารุงรักษา   
ขຌอ ๎ํ๎ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีผูຌควบคุมดูลพัสดุทีไอยู฿นความครอบครอง฿หຌอยู฿นสภาพ

ทีไพรຌอม฿ชຌงานเดຌตลอดวลา  ดย฿หຌมีการจัดทําผนการซอมบํารุงทีไหมาะสมละระยะวลา฿นการ 
ซอมบํารุงดຌวย 

฿นกรณีทีไพัสดุกิดการชํารุด  ฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการซอมซม฿หຌกลับมาอยู฿นสภาพ
พรຌอม฿ชຌงานดยรใว 
การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ขຌอ ๎ํ๏ ภาย฿นดือนสุดทຌายกอนสิๅนปีงบประมาณของทุกปี  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ 
หรือหัวหนຌาหนวยพัสดุตามขຌอ  ๎์๑  ตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุซึไงมิ฿ชป็นจຌาหนຌาทีไ 
ตามความจําป็น  พืไอตรวจสอบการรับจายพัสดุ฿นงวด  ํ  ปีทีไผานมา  ละตรวจนับพัสดุประภททีไคงหลืออยู
พียงวันสิๅนงวดนัๅน   



หนຌา   ๒๘ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

฿นการตรวจสอบตามวรรคหนึไง  ฿หຌริไมดํานินการตรวจสอบพัสดุ฿นวันปิดทําการวันรก 
ของปีงบประมาณป็นตຌนเป  วาการรับจายถูกตຌองหรือเม  พัสดุคงหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชี 
หรือทะบียนหรือเม  มีพัสดุ฿ดชํารุด  สืไอมคุณภาพ  หรือสูญเปพราะหตุ฿ด  หรือพัสดุ฿ดเมจําป็น 
ตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐตอเป  ลຌว฿หຌสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูຌตงตัๅงภาย฿น   
๏์  วันทําการ  นับตวันริไมดํานินการตรวจสอบพัสดุนัๅน   

มืไอผูຌตงตัๅงเดຌรับรายงานจากผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุลຌว  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  
ํ  ชุด  ละสงสํานารายงานเปยังสํานักงานการตรวจงินผนดิน  ํ  ชุด  พรຌอมทัๅงสงสํานารายงาน 
เปยังหนวยงานตຌนสังกัด  (ถຌามี)  ํ  ชุด  ดຌวย 

ขຌอ ๎ํ๐ มืไอผูຌตงตัๅงเดຌรับรายงานจากผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุตามขຌอ  ๎ํ๏   
ละปรากฏวามีพัสดุชํารุด  สืไอมสภาพ  หรือสูญเป  หรือเมจําป็นตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐตอเป   
กใ฿หຌตงตัๅงคณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริงขึๅนคณะหนึไง  ดย฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๎๒  ละขຌอ  ๎๓  มา฿ชຌบังคับ 
ดยอนุลม  วຌนตกรณีทีไหในเดຌอยางชัดจนวา  ป็นการสืไอมสภาพนืไองมาจากการ฿ชຌงานตามปกติ  
หรือสูญเปตามธรรมชาติ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาสัไงการ฿หຌดํานินการจําหนายตอเปเดຌ 

ถຌาผลการพิจารณาปรากฏวา  จะตຌองหาตัวผูຌรับผิดดຌวย  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐดํานินการ
ตามกฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌองของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐนัๅนตอเป 

สวนทีไ  ๐ 
การจําหนายพัสด ุ

 
 

ขຌอ ๎ํ๑ หลังจากการตรวจสอบลຌว  พัสดุ฿ดหมดความจําป็นหรือหาก฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐ
ตอเปจะสิๅนปลืองคา฿ชຌจายมาก  ฿หຌจຌาหนຌาทีไสนอรายงานตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ  พืไอพิจารณา 
สัไง฿หຌดํานินการตามวิธีการอยางหนึไงอยาง฿ด  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ขาย  ฿หຌดํานินการขายดยวิธีทอดตลาดกอน  ตถຌาขายดยวิธีทอดตลาดลຌวเมเดຌผลดี  
฿หຌนําวิธีทีไกําหนดกีไยวกับการซืๅอมา฿ชຌดยอนุลม  วຌนตกรณี  ดังตอเปนีๅ 

 (ก) การขายพัสดุครัๅงหนึไงซึไงมีราคาซืๅอหรือเดຌมารวมกันเมกิน  ๑์์,์์์  บาท   
จะขายดยวิธีฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงราคากันดยเมตຌองทอดตลาดกอนกใเดຌ   

 (ข) การขาย฿หຌกหนวยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๐๓  (๓)  
หงประมวลรัษฎากร  ฿หຌขายดยวิธีฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์  ชน  ทรศัพท์คลืไอนทีไ  ทใบลใต  ฿หຌกจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐทีไหนวยงานของรัฐมอบ฿หຌเวຌ฿ชຌงาน฿นหนຌาทีไ  มืไอบุคคลดังกลาวพຌนจากหนຌาทีไหรืออุปกรณ์ดังกลาว
พຌนระยะวลาการ฿ชຌงานลຌว  ฿หຌขาย฿หຌกบุคคลดังกลาวดยวิธีฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงราคากัน 



หนຌา   ๒๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

การขายดยวิธีทอดตลาด฿หຌถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์  ดย฿หຌผูຌทีไเดຌรับ
มอบหมายทําการประมินราคาทรัพย์สินกอนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีทีไป็นพัสดุทีไมีการจําหนาย 
ป็นการทัไวเป฿หຌพิจารณาราคาทีไซืๅอขายกันตามปกติ฿นทຌองตลาด  หรือราคาทຌองถิไนของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนัๅน  ณ  วลาทีไจะทําการขาย  ละควรมีการปรียบทียบราคาตามความหมาะสม  กรณีทีไป็นพัสดุ
ทีไเมมีการจําหนายทัไวเป  ฿หຌพิจารณาราคาตามลักษณะ  ประภท  ชนิดของพัสดุ  ละอายุการ฿ชຌงาน  
รวมทัๅงสภาพละสถานทีไตัๅงของพัสดุดຌวย  ทัๅงนีๅ  ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา฿หຌความหในชอบ
ราคาประมินดังกลาวดยคํานึงถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐดຌวย 

หนวยงานของรัฐจะจຌางผูຌประกอบการทีไ฿หຌบริการขายทอดตลาดป็นผูຌดํานินการกใเดຌ 
(๎) ลกปลีไยน  ฿หຌดํานินการตามวิธีการลกปลีไยนทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ 
(๏) อน  ฿หຌอนกหนวยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๐๓  (๓)  

หงประมวลรัษฎากร  ทัๅงนีๅ  ฿หຌมีหลักฐานการสงมอบเวຌตอกันดຌวย 
(๐) ปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไหนวยงานของรัฐกําหนด 
การดํานินการตามวรรคหนึไง  ดยปกติ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น  ๒์  วัน  นับถัดจากวันทีไหัวหนຌา

หนวยงานของรัฐสัไงการ   
ขຌอ ๎ํ๒ งินทีไเดຌจากการจําหนายพัสดุ  ฿หຌถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายทีไ กีไยวขຌองทางการงินของหนวยงานของรัฐนัๅน  หรือขຌอตกลง฿นสวนทีไ ฿ชຌ  งินกูຌ 
หรืองินชวยหลือ  ลຌวตกรณี 
การจําหนายเป็นสูญ 

ขຌอ ๎ํ๓ ฿นกรณีทีไพัสดุสูญเปดยเมปรากฏตัวผูຌรับผิดหรือมีตัวผูຌรับผิดตเมสามารถชด฿ชຌเดຌ  
หรือมีตัวพัสดุอยูตเมสมควรดํานินการตามขຌอ  ๎ํ๑  ฿หຌจําหนายพัสดุนัๅนป็นสูญ  ตามหลักกณฑ์  
ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ถຌาพัสดุนัๅนมีราคาซืๅอ  หรือเดຌมารวมกันเมกิน  ,ํ์ ์ ,์์ ์์  บาท  ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ
ป็นผูຌพิจารณาอนุมัติ 

(๎) ถຌาพัสดุนัๅนมีราคาซืๅอ  หรือเดຌมารวมกันกิน  ํ,์์์,์์์  บาท  ฿หຌดํานินการดังนีๅ 
 (ก) ราชการสวนกลาง  ละราชการสวนภูมิภาค  ฿หຌอยู฿นอํานาจของกระทรวงการคลัง

ป็นผูຌอนุมัติ 
 (ข) ราชการสวนทຌองถิไน  ฿หຌอยู฿นอํานาจของผูຌวาราชการจังหวัด  ผูຌวาราชการกรุงทพมหานคร  

หรือนายกมืองพัทยา  ลຌวตกรณี  ป็นผูຌอนุมัติ 
 (ค) หนวยงานของรัฐอืไน  ผูຌ฿ดจะป็นผูຌมีอํานาจอนุมัติ฿หຌป็นเปตามทีไหนวยงานของรัฐ

นัๅนกําหนด 



หนຌา   ๓์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

รัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจําป็นจะกําหนดวงงินการจําหนายพัสดุป็นสูญตามวรรคหนึไงตกตาง 
เปจากทีไกําหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ  ฿หຌสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอความหในชอบ  ละมืไอเดຌรับ
ความหในชอบลຌว฿หຌรายงานสํานักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ขຌอ ๎ํ๘ มืไอเดຌดํานินการตามขຌอ  ๎ํ๑  ละขຌอ  ๎ํ๓  ลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไลงจายพัสดุนัๅน
ออกจากบัญชีหรือทะบียนทันที  ลຌวจຌง฿หຌสํานักงานการตรวจงินผนดิน  ทราบภาย฿น  ๏์  วัน   
นับตวันลงจายพัสดุนัๅน 

สําหรับพัสดุซึไงตຌองจดทะบียนตามกฎหมาย฿หຌจຌงกนายทะบียนภาย฿นระยะวลาทีไกฎหมาย
กําหนดดຌวย 

ขຌอ ๎ํ๕ ฿นกรณีทีไพัสดุของหนวยงานของรัฐกิดการชํารุด  สืไอมคุณภาพ  หรือสูญเป  
หรือเมจําป็นตຌอง฿ชຌ฿นราชการตอเป  กอนมีการตรวจสอบตามขຌอ  ๎ํ๏  ละเดຌดํานินการ 
ตามกฎหมายวาดຌวยความรับผิดทางละมิดของจຌาหนຌาทีไ  หรือระบียบนีๅดยอนุลม  ลຌวตกรณี   
สรใจสิๅนลຌว  ถຌาเมมีระบียบอืไน฿ดกําหนดเวຌป็นการฉพาะ  ฿หຌดํานินการตามขຌอ  ๎ํ๑  ขຌอ  ๎ํ๒   
ขຌอ  ๎ํ๓  ละขຌอ  ๎ํ๘  ดยอนุลม 

หมวด  ํ์ 
การรຌองรียน 

 
 

ขຌอ ๎๎์ ผูຌ฿ดหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกําหนด
฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศ 
ทีไออกตามความ฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิรຌองรียน 
เปยังหนวยงานของรัฐนัๅนหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ลຌวตกรณีกใเดຌ 

การยืไนขຌอรຌองรียนตามวรรคหนึไง  ตຌองดํานินการภาย฿น  ํ๑  วัน  นับตวันทีไรูຌหรือควรรูຌวา
หนวยงานของรัฐนัๅนมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกําหนด฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นกฎหมาย   
วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ขຌอ ๎๎ํ การรຌองรียนตຌองทําป็นหนังสือลงลายมือชืไอผูຌรຌองรียน  ฿นกรณีผูຌรຌองรียนป็นนิติบุคคล  
ตຌองลงลายมือชืไอของกรรมการซึไงป็นผูຌมีอํานาจกระทําการทนนิติบุคคลละประทับตราของนิติบุคคล  
(ถຌามี) 

หนังสือรຌองรียนตามวรรคหนึไง  ตຌอง฿ชຌถຌอยคําสุภาพ  ละระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอันป็นหตุ
หงการรຌองรียน฿หຌชัดจน  พรຌอมนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย 



หนຌา   ๓ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๎ํ์   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   สิงหาคม   ๎๑๒์ 
 

 

ขຌอ ๎๎๎ ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเดຌรับรืไองรຌองรียนตามขຌอ  ๎๎์  ฿หຌหนวยงานของรัฐ
พิจารณาขຌอรຌองรียน฿หຌลຌวสรใจดยรใว  ลຌวจຌงผล฿หຌผูຌรຌองรียนทราบดยเมชักชຌา  พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบดຌวย 

ขຌอ ๎๎๏ ฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เดຌรับรืไองรຌองรียนตามขຌอ  ๎๎์   
฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาขຌอรຌองรียน฿หຌลຌวสรใจดยรใว  ดย฿หຌดํานินการตามมาตรา  ๐๏  
วรรคสีไ  ลຌวจຌงผล฿หຌผูຌรຌองรียนละหนวยงานของรัฐทราบดຌวย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ฿หຌป็นทีไสุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละอียดอืไนพิไมติมเดຌตามความจําป็น 

พืไอประยชน์฿นการดํานินการ 
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎๏  สิงหาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 
อภิศักดิ่  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



บญัชีอกสารนบทຌาย 
กําหนดประภทของผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน 

ตามความ฿นระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๑๒๐ 
 

(1) ราชการสวนกลางทีไมีฐานะทียบทากรม  
 ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน เดຌก ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง ลຌวตกรณี 

(๎) ราชการสวนภูมิภาค 
 ผูຌมี อํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน เดຌก ปลัดกระทรวงตຌนสังกัดของหนวยงานของรัฐจຌาของ 
งินงบประมาณ 

(๏) ราชการสวนทຌองถิไน 
 ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน เดຌก ผูຌวาราชการจังหวัด 
(๐) รัฐวิสาหกิจ 
 ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน เดຌก คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 
(5) มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ 
 ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน เดຌก สภามหาวิทยาลัย 
(๒) สวนราชการทีไขึๅนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานลขาธิการ 
สภาผูຌทนราษฎร หรือกรุงทพมหานคร 
 ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน เดຌก หัวหนຌาหนวยงานของรัฐนัๅนป็นผูຌ฿ชຌอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅนอง 
(๓) ฿นกรณีนอกหนือจากทีไกําหนดเวຌตาม (ํ) – (๒)   

 ผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเปหนึไงชัๅน เดຌก ผูຌบังคับบัญชา ผูຌกํากับดูล หรือผูຌควบคุมชัๅนหนือขึๅนเปชัๅนหนึไง 
ลຌวตกรณี 

(๘) ฿นกรณีทีไเมมีผูຌบังคับบัญชา ผูຌกํากับดูล หรือผูຌควบคุม ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐนัๅนป็นผูຌ฿ชຌอํานาจหนือ
ขึๅนเปหนึไงชัๅนอง 

 (๕) ฿หຌผูຌรักษาการตามระบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดกຌเขพิไมติมประภทของผูຌมีอํานาจหนือขึๅนเป
หนึไงชัๅน เดຌตามความจําป็นละหมาะสม 

 



 

 

 
 

 ภาคผนวก ญ   

 

 

 









 

 

 
 

 ภาคผนวก ฎ   

 

 

 







 

 

 
 

 ภาคผนวก ฏ   

 

 

 







 

 

 
 

 ภาคผนวก ฐ   

 

 

 





 

 

 
 

 ภาคผนวก ฑ   

 

 

 





 

 

 
 

 ภาคผนวก ฒ   

 

 

 









 

 

 
 

 ภาคผนวก ณ   

 

 

 





 

 

 
 

 ภาคผนวก ด   

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                            

  

 

ฉบับท่ี 50/2560                                วันที่ 19 กันยำยน 2560 

กรมบัญชีกลำงจຌงนวทำงปฏิบัติตำม พ.ร.บ.จัดซืๅอจัดจຌำงฯ 

 กรมบัญชีกลำงก ำหนดนวทำงปฏิบัติ฿นกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง฿นกรณีต่ำงๆ ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซืๅอจัดจຌำงฯ
พื่อพิ่มประสิทธิภำพกำร฿ชຌจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 0 ละงบประมำณรำยจ่ำยพิ่มติม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 0 ละ฿หຌส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนต่ำงๆที่กี่ยวขຌอง สำมำรถปฏิบัติ เดຌอย่ำง
ถูกตຌองชัดจน 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กลาววา กรมบัญชีกลางเดຌจຌงรืไองนวทางปฏิบัติ฿นการด านินการ
จัดซืๅอจัดจຌางพืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌจาย งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ละงบประมาณรายจาย
พิไมติม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 22 สิงหาคม 2560 พืไอ฿หຌสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ละหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง สามารถด านินการจัดซืๅอจัดจຌางตาม พ.ร.บ.การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เดຌอยางถูกตຌองชัดจน  

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กลาวตอวา ส าหรับนวทางปฏิบัติ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง มีดังนีๅ     
 1. ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกอน ตหากป็นกรณีทีไมีความจ าป็นรงดวน  

ทีไตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนนืไองจากกิดหตุการณ์ทีไเมอาจคาดหมาย ฿หຌ฿ชຌวิธีคัดลือกเดຌ หรือป็นกรณีมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅน  

ดยฉุกฉิน ฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจงเดຌ           
 2. การจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีความจ าป็นรงดวน สามารถด านินการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีคัดลือก ดย฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือ
จຌางดยวิธีคัดลือก จัดท าหนังสือชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก าหนดเมนຌอยกวา 3 ราย 

พืไอพิจารณาคัดลือก หรือการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง ฿หຌคณะกรรมการซืๅอหรือจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง จัดท า
หนังสือชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางนัๅนดยตรงราย฿ดรายหนึไงมายืไนสนอราคา ละ฿หຌคณะกรรมการ
สามารถตอรองราคาเดຌทาทีไจะท าเดຌ          
 3. การจัดซืๅอจัดจຌางวงงินเมกิน 500,000 บาท ฿หຌด านินการซืๅอหรือจຌางเดຌดยวิธีฉพาะจาะจง ดย฿หຌจຌาหนຌาทีไ
จรจาตกลงราคากับผูຌประกอบการทีไมีอาชีพขายหรือรับจຌางนัๅนดยตรง ลຌว฿หຌหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไซืๅอหรือจຌางเดຌภาย฿นวงงิน  

ทีไเดຌรับความหในชอบจากหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ        

 4. การจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีคัดลือกกรณีทีไมีความจ าป็นรงดวนทีไตຌอง฿ชຌพัสดุ หรือวิธีฉพาะจาะจงกรณีจัดซืๅอจัดจຌาง
พัสดุทัไวเปละมีวงงินเมกิน 500,000 บาท หรือวิธีฉพาะจาะจงกรณีมีความจ าป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนดยฉุกฉิน ฿หຌเดຌรับการ
ยกวຌนเมตຌองประกาศผยพรผนการจัดซืๅอจัดจຌาง ละขัๅนตอนการลงนาม฿นสัญญาหรือขຌอตกลง กใเดຌรับการยกวຌน  

฿หຌหนวยงานของรัฐสามารถลงนาม฿นสัญญาหรือขຌอตกลงเดຌ ดยเมตຌองรอ฿หຌลวงพຌนระยะวลาอุทธรณ์   
 5. การบันทึกขຌอมูล฿นระบบการจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส์ (e-GP) หนวยงานของรัฐทีได านินการจัดซืๅอจัดจຌางดຌวย 
วิธีฉพาะจาะจง ฿หຌจຌาหนຌาทีไบันทึกขຌอมูลครงการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นระบบ e-GP จนถึงขัๅนตอนบันทึกรายละอียด  

ของรายงานขอซืๅอหรือขอจຌางทีไเดຌรับอนุมัติ พืไอประกาศปຂดผยขຌอมูลประกาศราคากลางละการค านวณราคากลาง  
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