
 

ร่างท่ีใช้เพื่อการรับฟังความคิดเห็น 

ร่าง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. …. 

 
 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. …. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๔๓ มาตรา 49 มาตรา ๕๖ 
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ 
มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….” 
 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

ข้อความทั่วไป 
ส่วนที่ ๑ 
นิยาม 

 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทัง้การด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้ง 
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและ 
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึง 
การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์   



 -๒- 

“งานก่ อสร้าง” หมายความว่ า งานก่อสร้ างอาคาร งานก่อสร้ างสาธารณู ป โภค  
หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย 
แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคาร 
ที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า 
ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์  
หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร  
การโทรคมนาคม การระบายน้ า การขนส่งทางท่อ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือก ารอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องซึ่งด าเนินการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน  

“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจาก 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(๓) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคา 

ตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)  
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน  
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  
หรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  
และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 -๓- 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ 
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ 

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

และข้อร้องเรียน 
 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  
  - ส าหรับราชการส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  - ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  - ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้มีฐานะเทียบเท่าผู้ใช้อ านาจบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  - ส าหรับรัฐวิสาหกิจ หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้มีฐานะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น 
  - ส าหรับองค์การมหาชน หมายความว่า ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้มีฐานะเป็นผู้บริหารขององค์การมหาชนนั้น 
  - ส าหรับมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายความว่า อธิการบดี 
  - ส าหรับหน่วยงานของรัฐอ่ืน หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
ตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานของรัฐนั้น 
  “ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ 
  “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แกห่น่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น  ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือ
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สามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  
ทีเ่ข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หนว่ยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
  (๒)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แกห่น่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
  ค าว่า  “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืน ตามที่คณะกรรมการนโยบายเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด 
  (๓)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ   กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นในคราว
เดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   
  การด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือ
การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  หรือ
บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  
ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ (๓)  แล้วแต่กรณี 
  “กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือ
หลายราย  กระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  
ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใช้ก าลัง
ประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระท าการใด โดยทุจริต  
ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม  หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 “เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ .. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตามข้อ .. คณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามข้อ .. คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก ตามข้อ .. คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปตามข้อ ... คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ตามข้อ ... และ
คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตามข้อ ... 
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 “ทรำบยอดเงิน” หมายความว่า การทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงานของรัฐที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ ของรัฐสภาหรือสภาองค์กรอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

ส่วนที่ ๒ 
กำรก ำกับดูแล 

 
 ข้อ ๕ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  คณะกรรมการราคา
กลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ องค์ประชุม และอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ของ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเป็นกลาง ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติใน
เรื่องนั้น ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์มายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หาก
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ใดเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่มีข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์นั้น ห้ามผู้นั้นเข้าร่วมประชุม
พิจารณาหรือมีมติในเรื่องนั้น หรือในนัยกลับกัน 
   หากประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ใดเป็นกรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ถูกร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ห้าม 
ผู้นั้นเข้าร่วมประชุมพิจารณาหรือมีมติในเรื่องนั้น 
 (๒) เป็นคู่สมรส หรือเป็นญาติ ได้แก่ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน บิดามารดารวมทั้งบิดามารดาบุญธรรม บุตรรวมทั้งบุตรบุญธรรม ของผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ตาม (๑)  

 [มาตรา ๒๕ วรรคท้าย] 
 

ส่วนที่ ๓ 
การใช้บังคับและการมอบอ านาจ 

 
 ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖] 
 
 ข้อ ๗ ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับ ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ  
 เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น กรณีมี
การมอบอ านาจต่อต้องแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบด้วย  
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 เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอ านาจในการสั่งการ
และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับภายในหน่วยงานของรัฐเดียวกัน 
 ส าหรับโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ  ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้จะแต่งตั้งบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งท าหน้าที่ผู้อ านวยการโครงการ  และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ให้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙] 
 

 ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
จะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดในหน่วยงานของรัฐอ่ืนก็ได้ โดยจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการท าบันทึกความ 
ตกลงระหว่างหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มอบอ านาจกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับมอบอ านาจ และต้องชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นและขอบเขตอ านาจที่ได้มอบให้ชัดเจนด้วย  

 
ส่วนที่ ๔ 

การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 ข้อ ๙ ก่อนเริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปี โดยแผนดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๒) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
 (๔) ก าหนดระยะเวลาที่จะซ้ือหรือจ้างโดยประมาณ 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้จัดท าเป็นการล่วงหน้าทั้งปี หลังจากทราบยอดเงินที่จะ
น ามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหนี้ผูกพันและท าสัญญาหรือข้อตกลงได้โดยเร็ว เมื่อ
หน่วยงานของรัฐได้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยหน่วยงานของรัฐต้องก าหนด เป็น
เงื่อนไชไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นจะมี
การลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว  

[มาตรา ๑๑] 
 

 ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ มีความจ าเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจ าปี  
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

[มาตรา ๑๑] 
 
 



 -๗- 

ส่วนที่ ๕  
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 ข้อ ๑๑ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือไม่  ก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เว้นแต่ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองราย
ขึ้นไป มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ตรี] 
 

 ข้อ ๑๒ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่
ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔) เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  เช่น  หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน  ส าเนา 
ใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอ 
 เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๑ แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ  สถานที่ท าการของหน่วยงานของรัฐนั้น 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ จัตวา] 
 
 ข้อ ๑๓ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๑ แล้ว  หาก
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น   
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพราะเหตุเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันประกาศผล 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
มาด้วย   
 ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้า



 -๘- 

หน่วยงานของรัฐให้ถือเป็นที่สุดส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่อาจแจ้งผล 
การพิจารณาวินิจฉัยให้ผู้คัดค้านทราบภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถอืว่าค าอุทธรณ์นั้นฟังขึ้น 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ เบญจ] 
 
 ข้อ ๑๔ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๑  และตาม
ข้อ ... แล้ว  หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือในภายหลังว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติท าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมให้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่กระท าการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น  เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว่า  ผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าวตามนัยข้อ .. จะไม่ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อ 
จัดจ้างนั้นก็ได้ 
 ให้น าความในข้อ ๑๒ วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกตัดรายชื่อ
ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้  
ทั้งนี้  ให้น าความในข้อ ๑๓ วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้กับการอุทธรณ์ในกรณีนี้โดยอนุโลม  และให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง
เป็นผู้ทิ้งงาน ตามความในหมวด ๘ ส่วนที่ ๑ การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ฉ] 
 
 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๑๒ วรรคสาม หรือผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือก แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือกระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอ
ราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๑๒ วรรคสาม หรือ
ยกเลิกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น แล้วแต่กรณี 
 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ความในหมวด ๘ ส่วนที่ ๑ การลงโทษผู้ทิ้งงาน    

[มาตรา ๖๗  (๒) และระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ สัตต] 
 

ส่วนที่ ๖ 
การจัดท าบันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   

 
 ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เว้นแต่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
เล็กน้อยที่ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามความในมาตรา ๙๖ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 



 -๙- 

 (๑) รายงานขอซื้อขอจ้างตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ หมวด ๓ ส่วนที่ ๑ และหมวด ๔ 
ส่วนที่ ๑ แล้วแต่กรณี 
 (๒) ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและผลการพิจารณา (ถ้ามี) 
 (๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 (๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 (๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 (๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 (๗)  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
 (๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
  บันทึกรายงานตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจจัดเก็บไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอก็ได้ 

[มาตรา ๑๒] 
 
 

หมวด ๒ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑๗ การด าเนินการในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้าง 
ที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 การจัดซื้อจัดจ้างในหมวดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

[มาตรา 57] 
 
 ข้อ ๑๘ การได้มาซึ่งพัสดุนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้  และไม่มีระเบียบของ 
ทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 14] 
 
การจัดท าเอง 
 ข้อ ๑๙ กรณีที่มีการจัดท าเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบใน
การจัดท าเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 

[ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 15] 
 

 



 -๑๐- 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข้อ ๒๐ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระท าได้ ๓ วิธี ตามความในมาตรา ๕๕ ของกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น  
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ  
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
ข้อ ๒๑ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๐  หน่วยงานของรัฐจะเลือกใช้วิธีใด ให้เป็นไปตาม

ความในมาตรา ๕๖ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยหน่วยงานของรัฐ
จะต้องเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่  

(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก 
  (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมี
ทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด 
  (ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจ
คาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 
  (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ 
  (จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 
  (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของ
รัฐหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 
 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์  
  (ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๒)  กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  
  (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลื อกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
  (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 -๑๑- 

 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 
 (ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (จ) พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น 
โดยมูลค่าของพัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ 
 (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ จะท าการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้   
 
การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
 ข้อ ๒๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๒๑ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างจะสั่งให้กระท าโดยวิธีที่ก าหนด
ไว้ส าหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ 
 การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได้  
 การซื้อหรือการจ้างซึ่งด าเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างจะสั่ง  
ให้กระท าตามวงเงินที่สัญญาเงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือก าหนดก็ได้ 

 [ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 22] 
 
กำรรวมซื้อรวมจ้ำง 
 ข้อ ๒๓ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์สาธารณะ หน่วยงานของรัฐ 
แห่งใดแห่งหนึ่งอาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่เป็นประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกันให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ ก็ได้ โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เป็นส าคัญ รวมทั้งขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย  
 หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนๆ 
ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ และรายละเอียดวิธีการรวมซื้อรวมจ้าง เสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนด าเนินการ 
 ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก าหนดประเภทของพัสดุ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ และรายละเอียดวิธีการรวมซื้อรวมจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐก็ได้  

[มาตรา ๕๘] 
 
 
 



 -๑๒- 

รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 ข้อ ๒๔ ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
ตามข้อ ๒๕ ให้เจ้าหน้าทีจ่ัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
  (๒)  รายการของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง เช่น คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและจ านวน 
ที่ต้องการซื้อ หรือแบบรูปรายการรายละเอียดและปริมาณท่ีต้องการจ้าง 
  (๓)  ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง 
  (๔)  วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น 
  (๕)  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
  (๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง  และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
  (๗)  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง ประกาศและ
เอกสารเชิญชวน หนังสือเชิญชวน หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามความในมาตรา 96 วรรคสอง ของกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่า
จ าเป็นก็ได ้

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๗] 
 
 ข้อ ๒๕ ก่อนด าเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
  (๒)  รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
  (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
  (๔)  ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ  
๓  ราย 
  (๕)  วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ  
ที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
  (๖)  วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
  (๗)  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ ประกาศและเอกสาร 
เชิญชวน หนังสือเชิญชวน หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๘] 
 
 ข้อ ๒๖ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๔ หรือ
ข้อ ๒๕ แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้   

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๙] 
 
 
 



 -๑๓- 

คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข้อ ๒๗ ในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างขึ้น  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี  คือ 
 (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
 (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓)  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 (๔) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ให้คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น 

[มาตรา 61] 
 
 ข้อ ๒๘ คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๒๗ แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐนั้น 
ซึ่งปฏิบัติงานประจ า โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ ในกรณี
จ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
 ในกรณีเมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา  แล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่  
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานกรรมการในเวลานั้น  โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ ๖๓ (๒) แล้วรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 [มาตรา ๖๑] 
 
 ข้อ ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 
 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   
 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
 กรรมการตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา โดยจะต้องไม่มี 
ส่วนเกี่ยวพันกับผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส หรือเป็นญาติ ได้แก่ 
พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน บิดามารดารวมทั้งบิดามารดาบุญธรรม  
บุตรรวมทั้งบุตรบุญธรรม 

[มาตรา ๑๓ และมาตรา ๖๑] 
 
 
 
 



 -๑๔- 

ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 
 ข้อ ๓๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถกระท าได้ ๓ วิธี คือ 
 (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓) วิธีสอบราคา 
   
  ข้อ ๓๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ได้แก่ การจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน 
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อสินค้าหรืองานบริการที่ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog)   
โดยให้กระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้  
  (๑) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation: RFQ) ได้แก่ การจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  
   ข้อ ๓๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) ได้แก่ การจัดซื้อ 
จัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e – catalog) 
 
  ข้อ ๓๓ วิธีสอบราคา ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้เฉพาะกรณีสภาพพ้ืนที่มีข้อจ ากัดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding: e – bidding)  หรือหากด าเนินการจัดจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี 
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ .. หรือข้อ ..  
แล้วแต่กรณี และให้รายงานคณะกรรมการนโยบายทราบด้วย ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์  

 ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์รายใดจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ
รายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่าง และ 
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  
 การเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดท าเป็นประกาศ โดย 
มีสาระส าคัญดังนี ้



 -๑๕- 

 (๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง 
 (๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา 
 (๓) ก าหนดวัน เวลา เสนอราคา 
 
 ข้อ ๓๕ ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ  
 
 ข้อ ๓๖ การก าหนดวัน เวลาในการเสนอราคา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวัน เวลาในการ
เสนอราคาโดยนับถัดจากวันเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐเป็นวัน เวลา ท าการ เท่านั้น และก าหนดเวลา
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
 
 ข้อ ๓๗ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมใบค าขอเสนอราคาไปยังผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งได้น ารายละเอียดของพัสดุลงไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e –catalog) ตรงตามความต้องการตามประกาศ 
และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งจัดส่งให้กับส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
 
 ข้อ ๓๘ กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของหน่ วยงานของรัฐ  แต่ ยั งไม่ ได้ ล งทะเบี ยน ในระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ประกอบการนั้นประสงค์จะเข้าร่วมการเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ จะต้อง
ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน ารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้า 
(e -- catalog) ก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา  
 
กำรเสนอรำคำ โดยใบเสนอรำคำ 
 ข้อ ๓๙ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยใบเสนอราคา 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ผู้ประกอบการที่ ได้รับใบค าขอเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ และมีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ส่งใบเสนอราคามายังหน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน เวลาทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด 
  (๒) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการเสนอราคา ตาม (๑) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (log in) เพ่ือเสนอราคา โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 
 
 



 -๑๖- 

การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อ ๔๐ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเสนอราคา โดยการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ด าเนินการดังนี้  
 (๑) ผู้ประกอบการที่ ได้ รับ ใบค าขอเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และมีความประสงค์จะเสนอราคา ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (log in) เพ่ือลงทะเบียน ตามวัน เวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หากผู้ประกอบการรายใด
ไม่ได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่ก าหนดจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาขั้นตอนต่อไปได้ 
 (๒) ก่อนเริ่มเสนอราคาให้ก าหนดช่วงเวลาส าหรับการทดสอบระบบ ๑๕ นาที และ
ก าหนดเวลาเสนอราคาภายใน ๓๐ นาที โดยระหว่างการเสนอราคา ผู้ประกอบการที่เข้าเสนอราคาไม่สามารถ
เห็นราคาของผู้เข้าเสนอรายอื่นได้ โดยมีเพียงสัญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอของผู้ทีเ่สนอราคาต่ าสุดเท่านั้น  
  กรณีท่ีมีการเสนอราคาพร้อมกันหลายรายการหรือหลายโครงการ การเสนอราคาอาจจะ
สิ้นสุดนอกเวลาราชการก็ได้ 
 
 ข้อ ๔๑ ในการเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ามีผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคารายต่ าสุดซึ่งได้รับการยืนยัน 
จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นผู้ที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลา ในการเสนอราคา หากปรากฏว่ามีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว 
หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณารับราคาของผู้เข้าเสนอราคารายนั้นได้ โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม และ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
  ในกรณีไม่มีผู้ เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื้อ 
จัดจ้างในครั้งนั้น หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งใหม่ จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี ก็ได้ 
 
 ข้อ ๔๒ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาตามข้อ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ที่เสนอราคารายต่ าสุด ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 
 (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอราคารายต่ าสุด ใบเสนอราคา เอกสารการเสนอราคา 
และพิจารณาคัดเลือกพัสดุของผู้ที่เสนอราคารายต่ าสุดที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
 
  ข้อ ๔๓ ในกรณีผู้ที่เสนอราคารายต่ าสุดเสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ที่เสนอราคารายดังกล่าวเสนอราคาผิดเงื่อนไข กรณีนี้หน่วยงาน
ของรัฐจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น หรือจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปก็ได้ และหาก
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรพิจารณาผู้ ที่ เสนอราคารายต่ าในล าดับถัดไป ให้หน่วยงานของรัฐแจ้ง
กรมบัญชีกลางเพ่ือด าเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงต่อไป 



 -๑๗- 

 
 ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของผู้ที่เสนอราคารายที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ .. หรือข้อ .. แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและ
ยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วน
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายนั้น 
 (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกรายที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอ
ราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็น
ว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ทีเ่สนอราคารายนั้น 
 (๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือด าเนินการใหม่ แล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ ๔๕  เมื่อด าเนินการตามข้อ .. ข้อ .. หรือข้อ .. แล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงาน 
ผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารตามข้อ .. ข้อ .. หรือข้อ .. (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามข้อ .. ได้อนุมัติแล้ว ให้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุน 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรา ๖๖ ของกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อ 4๖ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่างเอกสาร
ประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือตามแบบที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดแล้วผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 การจัดท าเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์รายใดจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ
รายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
อัยการสูงสุด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ หรือไม่รัดกุมพอ 
ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่ งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ
จัดจ้างได้ตามความจ าเป็น 



 -๑๘- 

 
 ข้อ ๔๗ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงาน 
ขอซื้อหรือขอจ้างไปพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ข้อ 4๘ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้อง
ก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลอง
หรือทดสอบให้หน่วยงานของรัฐสามารถกระท าได้ และให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ 
ณ หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ตามวัน และเวลาที่ก าหนด 
 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องมีเอกสารหรือรายละเอียดประกอบค าอธิบาย
เอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นไว้แล้วผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถน าเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้  
หรือน าเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะเกิดอุปสรรคในการพิจารณาของหน่วยงานของ
รัฐ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งหรือน าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าว โดยลงลายมือชื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง 
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 การก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ หรือการจัดส่งหรือน า
เอกสารหรือรายละเอียด ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี จะต้องด าเนินการภายใน ๕ วันท าการ 
นับถัดจากวันเสนอราคา โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน 
 
 ข้อ ๔๙ การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 (๑)  การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐ ที่จะให้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ก็ได้ 
 (๒)  การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐน า 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น  
เป็นลายลักษณ์อักษร  

 [มาตรา ๕๙] 
 

 ข้อ ๕๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์แล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด าเนินการน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ เพ่ือให้สาธารณชนเสนอแนะ 
วิจารณ์  หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐหรือทางจดหมาย
ลงทะเบียนมายังหน่วยงานของรัฐโดยเปิดเผยตัว  



 -๑๙- 

 หากไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
 
 ข้อ ๕๑ กรณีที่มีผู้เสนอแนะหรือวิจารณ์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับผิดชอบจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาว่า สมควรด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอปรับปรุงร่างประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลงเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซตข์องหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ  
  ในกรณีที่มีการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้ง
ใด หน่วยงานของรัฐจะต้องน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางและเว็บไซตข์องหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
 (๒)  กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความ
เห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้จัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางเว็บไซตข์องกรมบัญชีกลางและเว็บไซตข์องหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ 
 ในกรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ให้ความเห็นชอบ  ให้แจ้งความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ารายงานขอปรับปรุงร่าง
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอ
ความเห็นชอบอีกครั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
๓ วันท าการ 
 
 ข้อ ๕๒ การจัดท าและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการส าหรับการประกวดราคาภายในประเทศ 
และไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการส าหรับการประกวดราคานานาชาติ โดยให้ค านึงถึงวงเงิน ความซับซ้อนของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้างเป็นส าคัญ 
 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ งเอกสารที่ เกี่ยวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้เสนอราคาสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่  
วันเริ่มต้นประกาศ โดยระยะเวลาตามวรรคหนึ่งจะต้องมีช่วงเวลาส าหรับการค านวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้า
เสนอราคารวมอยู่ด้วย  
 การก าหนดวัน เวลาในการเสนอราคาให้ก าหนดเป็นวันท าการเพียงวันเดียวนับถัดจาก 
วันสุดท้ายของการเผยแพร่เอกสารตามวรรคหนึ่ง  



 -๒๐- 

 ในกรณีที่มีการขาย ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไป 
ในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือน าข้อมูล (Upload) เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย 
การแปลง (Convert) หรือสแกน (Scan) เอกสารต้นฉบับ ในรูป PDF File (Portable Document Format) นั้น 
ซึ่งมิได้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพ่ือด า เนินการ
ดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา โดยพอสมควรกับค่าใช้จ่าย 
ที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดท าเอกสารนั้น 
  ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ งนั้ น  และมีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งก่อน มีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์อีก  
 
  ข้อ ๕๓ ในการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม กรณีการซื้อที่มีรายละเอียดที่มีความซับซ้อน หรือ 
มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หน่วยงานของรัฐในการก าหนดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐ ตามวัน เวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนดและให้หน่วยงานของรัฐ
ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ ก่อนถึง
ก าหนดวันเสนอราคา 
  ในการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีการจ้างที่เป็นงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามวัน เวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนดและให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซตข์องหน่วยงานของรัฐ ก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา  
 
 ข้อ ๕๔ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
 
 ข้อ ๕๕ ก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมอันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ิมเติมให้ด าเนินการตามข้อ  .. โดยอนุโลม รวมทั้งให้แจ้งผู้ที่ ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วทุกรายทราบโดยมิชักช้า 
 ถ้ามีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา การเสนอราคา 
ตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วย 
 
  ข้อ 5๖ นอกจากกรณีที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๕๕ เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคา 
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 ข้อ ๕๗ ก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา ให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  จัดท าเอกสารหลักฐานส าหรับใช้ ในการเสนอราคา ในรูป PDF File (Portable 
Document Format) โดยผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File ที่จะใช้เสนอราคาให้แล้วเสร็จก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา 
 (๒)  ให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอน าข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม (๑) มาด าเนินการบันทึก
และส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวัน และเวลาที่ประกาศก าหนด โดยผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา 
  ในกรณีที่ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอน าเอกสารเข้าสู่ระบบ 
(upload) การกรอกราคา การซื้อหรือดาวน์โหลดเอกสาร ผู้เข้ายื่นข้อเสนอควรด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนถึง
ก าหนดวันเสนอราคา 
 (๓)  เมื่ อผู้ เข้ ายื่ น ข้อ เสนอได้ ยื นยันการเสนอราคาใน ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภ าครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ห้ามด าเนินการแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์อีก 
    (๔) ผู้เข้ายื่นข้อเสนอสามารถยืนยันการเสนอราคาได้ถึงเวลา 16.30 น. เท่านั้น  
 (๕) ในกรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ 
การจ้างที่หน่วยงานของรัฐประกาศให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบ หรือ
จ าเป็นต้องมีเอกสารหรือรายละเอียดประกอบค าอธิบายเอกสารที่ผู้เข้ายื่นข้อเสนอได้ยื่นไว้แล้วผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอน าเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้มีอ านาจเสนอราคา
หรือหลักฐานการมอบอ านาจ พร้อมตัวอย่างพัสดุไปแสดงเพ่ือทดลองหรือทดสอบตามวันเวลา และสถานที่  
ที่ก าหนดในประกาศ 
 (๖) ผู้เข้ายื่นข้อเสนอต้องศึกษาคู่มือปฏิบัติงานส าหรับผู้ค้ากับภาครัฐที่หน้าเว็บไซต์ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) หัวข้อดาวน์โหลดแนะน า/แนวทางการปฏิบัติงานระบบ  
e – GP ระยะที่ 3/คู่มือปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ e – GP ระยะที่ 3/คู่มือ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 

 
 ข้อ 5๘ เมื่อพ้นก าหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  การรับเอกสารเสนอราคา ให้ด าเนินการรับเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ าเป็น 
โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องประกาศให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพ่ือทดลองหรือ
ทดสอบให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการรับพัสดุ หรือรับฟังการชี้ แจง 
หรือทดสอบพัสดุตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศ ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการพิจารณาผล  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดท าบันทึกการน าพัสดุมาแสดงหรือการชี้แจงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง  
 (๒)  เมื่อพ้นก าหนดเวลารับเอกสารเสนอราคาแล้วห้ามคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ 
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 (๔)  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์เอกสารการเสนอ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ ชุด โดยให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 (๕)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี ) ของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่า  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตัดรายชื่อของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และบันทึกในรายงานไว้ด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิด  
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
 (๖)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบตาม (๕) และตาม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในข้อ.. และหรือข้อ.. แล้วให้เสนอซื้ อหรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่
คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ ๕๙ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณา 
ตามข้อ .. แล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือก 
เพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 
  ข้อ ๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ .. หรือข้อ .. แล้วแต่กรณี  
ให้คณะกรรมการด าเนินการตามข้อ .. โดยอนุโลม 
 
วิธีสอบราคา 
 ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารสอบราคาโดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจ านวนที่ต้องการ หรือแบบรูปรายการ 
ละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง  
  ในกรณีที่จ าเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง  
ให้ก าหนดสถานที ่วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย 
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 (๒ ) คุณสมบัติของผู้ เข้ายื่นข้อเสนอซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม  (๑ ) โดยให้ 
ผู้ยื่นข้อเสนอแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย  
 (๓) ในกรณีจ าเป็นให้ระบุผู้เข้ายื่นข้อเสนอ ส่งตัวอย่างแคตตาล๊อก หรือแบบรูปและรายการ
ละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา  
 (๔) ถ้าจ าเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้ก าหนดจ านวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง 
และเหลือไว้ส าหรับการท าสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีข้อก าหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนั้น  
 (๕) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้ด้วย  
 (๖) ข้อก าหนดให้เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ (ถ้าท าได้) พร้อมทั้ง
ระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้
ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม  
 (๗) แบบใบเสนอราคา โดยก าหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็น ตัวเลข
และต้องมีตัวหนังสือก ากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ ในการสอบราคาจ้าง
ก่อสร้าง ให้ก าหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน  เพ่ือให้ผู้
เข้ายื่นข้อเสนอกรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย  
 (๘ ) ก าหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่ จ าเป็นต่อหน่วยงานของรัฐและมีเงื่อนไขด้วยว่า  
ซองเสนอ ราคาที่ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้  
 (๙) ก าหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ (ส าหรับการซื้อ) หรือก าหนด
วันที่จะเริ่มท างานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (ส าหรับการจ้าง)  
 (๑๐) ก าหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา  
 (๑๑) ข้อก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ  
จ่าหน้าถึงประธานกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐก่อน
วันเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 
ส าหรับกรณีที่จะให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ให้ก าหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย  
 (๑๒) ก าหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่า ผู้ที่ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นผู้ทิ้งงาน  
 (๑๓ ) ข้อก าหนดว่าผู้ เข้ายื่นข้อเสนอที่ ได้รับการคัดเลือกให้ ไปท าสัญญา  จะต้องวาง 
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ ..  และข้อ .. 
 (๑๔) ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) 
และอัตราค่าปรับ  
 (๑๕) ข้อสงวนสิทธิ์ว่า หน่วยงานของรัฐจะไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จ าต้องซื้อ
หรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้ยื่นข้อเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐจะน า
ร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ โดยให้
ด าเนินการตามข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ โดยอนุโลม 
 
 



 -๒๔- 

 ข้อ ๖๒ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ด าเนินการดังนี้  
 (๑) ก าหนดวันเริ่มต้นการรับซองสอบราคาในวันที่ประกาศเผยแพร่การสอบราคา และให้  
ผู้เสนอราคายื่นซองสอบราคาได้จนถึงวันปิดการรับซองสอบราคา ซึ่งวันปิดการรับซองดังกล่าวจะต้องก าหนด
ห่างจากวันเริ่มต้นการรับซองไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ ส าหรับการสอบราคาภายในประเทศ หรือไม่น้อยกว่า 
๑๕ วนัท าการ ส าหรับการสอบราคานานาชาติ  โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา และเอกสาร
สอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐนั้น 
  ส่วนวัน เวลา เปิดซองใบเสนอราคา ให้ก าหนดเป็นวันใดวันหนึ่งหลังจากวันปิดการรับซอง
สอบราคา ทั้งนี้ ในการก าหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว ให้ค านึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคาการซื้อหรือการจ้างจะต้องใช้ในการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา
หรือไม ่ตามข้อ .. เป็นส าคัญ   
 (๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ 
พิจารณาผลการสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินการสอบราคา 
ก่อนวันเปิดซอง สอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดให้กระท าได้ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่า
เอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 (๓) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
มายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง ส าหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่
หน่วยงานของรัฐนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทันที  
 (๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อพ้นก าหนด
วันปิดวันซองสอบราคาที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด 
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้เก็บรักษาไว้ พร้อมทั้งรายงานผลการรับซองสอบราคาต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น โดยพลัน  
 (5) ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่ 
 (6) เมื่อถึงก าหนดเวลาเปิดซองใบเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ท าการเปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามข้อ .. ทุกราย  
 การเผยแพร่เอกสารสอบราคาและการยื่นซองสอบราคาตามวรรคหนึ่ง สามารถด าเนินการ
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
  ข้อ ๖๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีหน้าที่ดังนี ้
 (๑) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายตามข้อ ๑๒ 
 (๒) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ  
ของ ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย โดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด และตรวจสอบรายการเอกสาร 
ตามบัญชี ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น  



 -๒๕- 

 (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ 
รายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา  
 (๔) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตาม (๓) ที่มีคุณภาพ
และ คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ 
ซ่ึงเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก าหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ทีเ่สนอราคาต่ ารายถัดไป หรอืผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงในล าดับถัดไป แล้วแต่กรณี  
  ถ้ามีผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้ที่เสนอราคาเท่ากันดังกล่าวมาขอให้
เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา 
 (๕) ในกรณีที่มีผู้ เข้ายื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
ใน เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หากคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลสมควรด าเนินการต่อไป ก็ให้ด าเนินการ
ตามข้อ ๖๔ โดยอนุโลม 
 (๖) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 
  ข้อ ๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ .. หรือข้อ .. แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตามข้อ ๔๔ โดยอนุโลม 
 
วิธีคัดเลือก 
 ข้อ 65 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญชวน โดยอย่างน้อยต้องมรีายการดังต่อไปนี้ 
 (๑)  รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
 (๒)  วงเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง 
 (๓)  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ 
 (๔)  หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๕)  ก าหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ  
 ให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือเชิญชวนตามวรรคหนึ่งไปยังผู้ประกอบการรายที่คัดเลือกไว้แล้ว 
ตามข้อ ๖๖ (๑) เพ่ือให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

[มาตรา 62] 
 
 ข้อ 66 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี ้
 (๑) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ประกอบการที่เห็นสมควรเชิญชวนให้เข้าร่วม
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ตามข้อ .. แล้วพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรายที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย 
 (๒) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ เปิดซองข้อเสนอของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว
คัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญชวน  



 -๒๖- 

 (๔) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ถูกต้องตาม (๓) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้  
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณี 
 (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ข้อ 6๗ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีเป็นพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง
หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินไม่เกินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข) ของกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรง แล้ว
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒๖ 
 
 ข้อ 6๘ ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ได้ด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกแล้ว
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ตามที่ก าหนดในมาตรา 56 (2) (ก) ของกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง และจาก 
ผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
 (๒) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว กรณีจ าเป็นต้องใช้พัสดุ
นั้นโดยฉุกเฉิน กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด หรือเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นต้องซื้ อ
เฉพาะแห่ง ตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) (ฉ) (ช) ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ให้คณะกรรมการเชิญผู้ประกอบการรายนั้นมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคา  
ในท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลง
เท่าท่ีจะท าได้ 
 (๓) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อหรือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
ตามมาตรา 56 (2) (จ) ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เจรจากับ
ผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้าง 
ตามรายละเอียด และราคาที่ต่ ากว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับ 
 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการ 

 [มาตรา ๕๖] 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ข้อ 6๙ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนหรือวิธีคัดเลือก  
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส าคัญ โดยให้ค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย ตามความในมาตรา ๖๕ ของ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 



 -๒๗- 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน  
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย  
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 (๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
 หน่วยงานของรัฐจะเลือกใช้เกณฑใ์ด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) เกณฑ์ราคา (Price)ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุในครั้งนั้นมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตาม 
ความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือก  
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก   
  ในกรณีที่มีผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย หากเป็นการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากรายที่ได้รับการยืนยันจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นล าดับแรก
เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  กรณีหากเป็นการเสนอราคาด้วยการยื่นซองเสนอราคา 
ให้เรียกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดทุกรายมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา 
 (๒) เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance) ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้นมีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 
จ าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐมากที่สุด ให้หน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก   
  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจาก
เกณฑ์ที่มีน้ าหนักมากที่สุดเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  หากด าเนินการแล้วไม่อาจ 
ชี้ขาดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก   
 (๓) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่หน่วยงานของรัฐก าหนดแล้วให้น า
ผลการพิจารณาดังกล่าวไปพิจารณารวมกับเกณฑ์ตาม (๒) 

[มาตรา ๖๕] 
 

 ข้อ ๗๐ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน โดยหน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาจากมูลค่าของ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากราคาท่ีเสนอตลอดช่วงอายุการใช้งาน เช่น 



 -๒๘- 

  (ก) ต้นทุนเบื้องต้นที่ต้องจ่ายเพ่ิมนอกเหนือจากค่าพัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง  
ค่าทดสอบระบบค่าประกัน ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ค่าอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ประกอบกับพัสดุ 
ที่จัดซื้อ เป็นต้น 
  (ข) ต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่างการรับประกันความช ารุด
บกพร่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าใช้จ่ายอ่ื น ๆ 
นอกเหนือจากท่ีอยู่ในการรับประกัน เป็นต้น 
  (ค) ต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่องไปจนถึง
ระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนดตามอายุการใช้งาน หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อหมดอายุการใช้งาน เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วน ค่าใช้จ่ายในการจ าหน่าย
หรือท าลายทิ้ง ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เป็นต้น  
 (2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ โดยหน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาให้คะแนนตามระดับ
มาตรฐานด้านคุณภาพหรือบริการ โดยพิจารณาจากเครื่องหมายมาตรฐาน สัญลักษณ์ ฉลาก หรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก าหนด ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการ
จัดหา 
 (3) บริการหลังการขาย โดยหน่วยงานของรัฐอาจพิจารณาให้คะแนนจากระยะเวลาการ
รับประกันความช ารุดบกพร่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวนศูนย์ให้บริการและการบริการพัสดุทดแทนใน
ระหว่างที่มีส่งพัสดุซ่อมแซม เป็นต้น 
 (4) พัสดุที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อเสนอ 
ตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรม หรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 
และอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคสอง ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 (5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กรณีเมื่อถึง
ก าหนดเวลาการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  หากตรวจสอบข้อมูลจากระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่มีข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานปรากฏในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรณีนี้ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้คะแนนที่ค่ากลาง เช่น ก าหนด
คะแนนไว้ที่ ๑๐ คะแนน ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นจะได้ค่ากลางที่ ๕ คะแนน 
 (6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ผ่าน
เกณฑ์ข้ันต่ าที่หน่วยงานของรัฐก าหนด ให้น าผลคะแนนที่ได้ไปพิจารณาร่วมกับเกณฑ์อ่ืนที่ก าหนดต่อไป 
 (7) เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หน่วยงานของรัฐสามารถก าหนดเกณฑ์อ่ืน 
เพ่ิมเติมได้ ตามความในมาตรา ๖๕ (๗) ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ในการเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพเกณฑ์ใดนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะเลือกใช้
ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และให้ก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ที่เลือกใช้ให้ชัดเจน โดยการก าหนด
น้ าหนักของเกณฑ์ราคาจะต้องเท่ากับหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 และการก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์คุณภาพรวม
แล้วจะต้องเท่ากับหรือไม่เกินร้อยละ 60 ซึ่งผลรวมทั้งหมดจะต้องเท่ากับ 100 เสมอ และในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงตามล าดับคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนรวมสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอได้ตามตัวอย่าง
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้   



 -๒๙- 

 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดน้ าหนักของเกณฑ์คุณภาพรวมมากกว่า 
ร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้
ค านึงถึงคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง คุณสมบัติและความสามารถของผู้ยื่นข้อเสนอ และประโยชน์ที่จะ
ได้รับ โดยให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้างให้ชัดเจนด้วย 
 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งน้ าหนัก
ของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ให้ชัดเจนด้วย  

[มาตรา ๖๕] 
 
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
  ข้อ 7๑ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดท าโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง ที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุมการส ารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง 
การบ ารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้รับจ้างเพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอ
ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นด าเนินโครงการ  
  การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถด าเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
  (๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงินลงทุน
และเทคโนโลยีด าเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดท าโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่  
ที่ไม่เคยมีการด าเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาด าเนินโครงการที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเทคนิคในการด าเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการช าระเงินค่าด าเนินโครงการจะมีรูปแบบ  
การจ่ายช าระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment) 
 (๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการช าระเงินค่าด าเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือด าเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินด าเนินโครงการอ้างอิงได้ประกอบการ
พิจารณาโครงการ (Reference Based Price)  
 (๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) 
คือ โครงการที่ใช้รูปแบบด าเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน 
(Design & Build) รวมทั้งท าหน้าที่จัดหาเงินทุนด าเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าด าเนินโครงการ 
เมื่อแล้วเสร็จ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  
ให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการนโยบาย 

[มาตรา ๖๐] 
 
อ านาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
 ข้อ 7๒  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้  
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒)  ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
 
 ข้อ 7๓ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 



 -๓๐- 

 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
 
 ข้อ ๗๔ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารง
ต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

[มาตรา ๑๕] 
 
 ข้อ ๗๕ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ หากหน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะก าหนด 
ผู้มีอ านาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแตกต่างไปจากข้อ ๗๒ ข้อ ๗๓ หรือข้อ ๗๔ ก็ให้กระท าได้  
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และเมื่อได้ก าหนดแล้วให้รายงานคณะกรรมการนโยบายทราบด้วย ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ข้อ 7๖ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระท ามิได้   
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องจ่าย  และมีการก าหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการท าสัญญา
หรือข้อตกลง ให้กระท าได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง 
 (๒)  การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับ
สถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเง่ือนไขที่ผู้ขายก าหนด แล้วแต่กรณี 
 (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีก าหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิก INTERNET เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
 (๔)  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคา
ซื้อหรือราคาจ้าง  แต่ทั้งนี้ จะต้องก าหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสาร
เชิญชวนทั่วไปด้วย 
 (๕)  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
ราคาซื้อหรือราคาจ้าง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๘] 
 

 ข้อ 7๗  การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิต  หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการ
สั่งซื้อพัสดุ ให้กระท าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๙] 



 -๓๑- 

 
 ข้อ 7๘ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๗6 (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
 ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๗6 (๔) และ (๕) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา
จะต้องน าพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศมาค้ าประกันเงินที่รับล่วงหน้า 
ไปนั้น 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๐] 
 

ส่วนที่  ๓ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 ข้อ ๗๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจ าเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน  ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยน
วัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปลี่ยนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งส านักงบประมาณหรือผู้มีอ านาจของหน่วยงานของรัฐก าหนด  หรือ 
การแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม  ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณหรือผู้มีอ านาจของหน่วยงาน 
ของรัฐก่อน 
 (๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณหรือผู้มีอ านาจของหน่วยงานของรัฐก่อนทุกกรณี 
 (๓)  การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน  ที่ ไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม  ให้
แลกเปลี่ยนได้  กรณีนอกเหนือจากนี้  ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๓] 
 
 ข้อ 8๐ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
 (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน 
 (๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้
โดยประมาณ 
 (๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
 (๕) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้  
น าวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะน าไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๔] 
 
 ข้อ 8๑  การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจ าเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ ..  หรือข้อ ..  แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 
 



 -๓๒- 

 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
 (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคย 
ใช้งานมาก่อน  เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจ าเป็นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องเสียประโยชน์  หรือเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 
 (๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) 
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 
 (๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
 (๕)  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
 (๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ .. โดยอนุโลม 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๕] 
 
 ข้อ 8๒ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๖] 
 
 ข้อ 8๓ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
แล้ว ให้แจ้งส านักงบประมาณ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต่
วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 
 ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนาหลักฐานการด าเนินการตามข้อ ..  
หรือข้อ ..  ไปด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๗] 
 

ส่วนที่ ๔ 
การเช่า 

 
 ข้อ ๘๔ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น  โดยส าหรับ  
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และ
สังหาริมทรัพย์ให้กระท าได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
 (๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
 การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังก่อน 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๘] 
 
 



 -๓๓- 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 ข้อ ๘๕ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของรัฐ 
 (๒)  เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่ท าการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ 
ไม่เพียงพอ  และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของ
ทางราชการด้วยก็ได้ 
 (๓) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่พักส าหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 
 (๔) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
 การเช่าให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๙] 
 
 ข้อ ๘๖ ก่อนด าเนินการเช่า  ให้ เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเช่า 
 (๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
 (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด  เป็นต้น 
 (๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี) 
 ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค  ให้ขอความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๐] 
 
 ข้อ 8๗ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะ
ก าหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานของรัฐ  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑] 
 
 

หมวด 3 
งานจ้างท่ีปรึกษา 

ส่วนที่ 1  
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๘๘ การจ้างที่ปรึกษาในหมวดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนสามารถด าเนินการ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 

[มาตรา ๗๑] 
 



 -๓๔- 

 ข้อ 8๙ การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงาน
ของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
                          การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงาน
ด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนคน - เดือน (man-months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการ
หรืองานที่ไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการวินิจฉัย  
 
วิธีจ้างที่ปรึกษา 
 ข้อ ๙๐  งานจ้างที่ปรึกษา กระท าได้ 3 วิธี ตามความในมาตรา ๖๙ ของกฎหมายว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
 
 ข้อ ๙๑ งานจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๙๐ หน่วยงานของรัฐจะเลือกใช้วิธีใด ให้เป็นไปตามความ
ในมาตรา ๗๐ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถท างาน
นั้นได้เป็นการทั่วไป  

(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ  

การคัดเลือก 
(ข) เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือที่มเีทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะด าเนินการโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัด 
(ง) กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระท าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(ค) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ านวนจ ากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
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(ฉ) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะ
เสียหายแกห่น่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 

(ช) กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา  
 ข้อ ๙๒ ก่อนด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา  
 (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)  
 (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง  
 (๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา  
 (5) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือที่จะจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 
 (6) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน  
 (7) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น  
 (8) การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษา ประกาศและเอกสารเชิญ
ชวน หนังสือเชิญชวน หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้าง
ตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได ้
 
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 
 ข้อ ๙๓ ในการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ  
 (๑) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 (3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 ข้อ ๙๔ คณะกรรมการตามข้อ ๙๓ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  ๑  คน  และ
กรรมการอย่างน้อย  4  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐนั้นซึ่งปฏิบัติงานประจ า โดย
ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ด าเนินการด้วยเงินกู้ ให้มีผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะด้วย 1 คน 
 
 ข้อ 9๕ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๙๔ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น าความตามข้อ ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจ้างท่ีปรึกษา 

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 ข้อ 9๖ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการจ้างที่ปรึกษา ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
 การจัดท าเอกสารการจ้างที่ปรึกษารายใดจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่าง และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ 
ก็ให้ส่งร่างเอกสารการจ้างที่ปรึกษาไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 การเผยแพร่เอกสารการจ้างที่ปรึกษา ให้จัดท าเป็นประกาศ และมีสาระส าคัญดังนี้ 
 (1)  ชื่อโครงการที่จะจ้างที่ปรึกษา 

(2)  ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) 
(๓)  วงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจ้าง  
(๔)  คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ 

   (5)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
(6)  ก าหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ 
 

   ข้อ ๙๗ การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  ก่อนวันเปิดซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ ให้เจ้าหน้าที่ส่งประกาศและเอกสาร
การจ้างที่ปรึกษาไปยังผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาที่รับจ้างท างานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การจ้างที่ปรึกษาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น  
 (๒)  ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน
คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปส าหรับการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ
ก่อนวันเปิดซองข้อเสนอ โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดให้กระท าได้  
 (๓) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ให้บริการ
เป็นที่ปรึกษามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ ส าหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์  
ให้ถือวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ทันที  
 (๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เก็บรักษาซองข้อเสนอทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึง ก าหนดเวลา
เปิดซองข้อเสนอแล้ว ให้ส่งมอบซองข้อเสนอพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 การเผยแพร่เอกสารการจ้างที่ปรึกษาและการยื่นซองข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง สามารถ
ด าเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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 ข้อ 9๘ ผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอในการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับ
หน่วยงานของรัฐให้จัดส่งเอกสารแยกเป็น 3 ซอง ประกอบด้วย ซองคุณสมบัติของที่ปรึกษา ซองข้อเสนอด้านคุณภาพ 
และซองข้อเสนอด้านราคา  และส่งให้ถึงหน่วยงานของรัฐภายในก าหนดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ 
 
 ข้อ ๙๙ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีหน้าที่ดังนี ้
 (1) รับซองข้อเสนอ และลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐานลงชื่อก ากับซองกับบันทึกไว้ที่หน้า
ซองว่าเป็นของผู้ใด 
 เมื่อพ้นก าหนดวันรับซองข้อเสนอแล้ว ห้ามรับซองข้อเสนอหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารการจ้างที่ปรึกษาอีก 
 (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษาแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  
 (๓) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร
การจ้างที่ปรกึษา และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 กรณียื่นซองข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารการยื่นข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกรายผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 (๔)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ ถูกต้องตาม  (๓ ) ซึ่ งมีคุณภาพและ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่เสนอราคาต่ าสุด หรือรายที่ได้คะแนน
รวมสูงสุด แล้วแต่กรณี 
 (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 
วิธีคัดเลือก 
 ข้อ ๑๐๐ เพ่ือให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ 
ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือด าเนินการคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
ตามข้อ ๑๐๒ (๒)   
 
 ข้อ 10๑  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาเพ่ือให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยอย่างน้อย
ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (1)  ชื่อโครงการที่จะจ้างท่ีปรึกษา 

(2)  ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) 
(๓)  วงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจ้าง  
(๔)  คุณสมบัติของทีป่รึกษาท่ีมีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ 

   (5)  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
(6)  ก าหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ 

 ให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ไปยังที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้แล้วตาม 
ข้อ ๑๐๒ (๒) เพ่ือให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
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 ข้อ ๑๐๒ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการใหน้้ าหนักในแต่ละเกณฑ์ 
 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาที่เห็นสมควรเชิญขวน
ให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอครั้งนั้น แล้วพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษารายที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย  
 (๓) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ ให้คณะกรรมการเปิดซองข้อเสนอของที่ปรึกษา
ทุกราย พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของที่ปรึกษา 
 (๔) ตรวจสอบคุณสมบัติของที่ปรึกษา ใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว
คัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในหนังสือเชิญชวน  
 (๕)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาที่ถูกต้องตาม (๔) ตามเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามท่ีก าหนดใน (๑) และจัดล าดับที่ปรึกษาที่เห็นสมควรจ้าง 
 (๖) เจรจาต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่เห็นสมควรจ้างให้ได้ราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่จะก าหนดในสัญญา 
 (๗) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ข้อ 10๓ ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ท างานที่ว่าจ้างนั้น ให้เข้ายื่นข้อเสนอ  
 
 ข้อ 10๔ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีหน้าที่ดังนี้ 
 (1) พิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น
โดยตรง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น 
 (2) พิจารณารายละเอียดที่จะก าหนดในสัญญา  
 (3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ข้อ ๑๐๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก  
นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒) วิธีการ
บริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน และ (๖) เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แล้ว ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนัก ตามความในมาตรา ๗๖ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ า งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายทีเ่สนอราคาต่ าสุด  
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  (๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน  
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด  
  (๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 
อ านาจในการสั่งจ้างท่ีปรึกษา 
 ข้อ 10๖ การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
 
ค่าจ้างที่ปรึกษา  
 ข้อ 10๗ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยค านึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐ
อ่ืนเคยจ้าง  จ านวนคน – เดือน (man-months) เท่าที่จ าเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น  แต่ทั้งนี้  จะต้อง 
ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ถ้ามี) ด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๒] 
 
 
การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ข้อ ๑๐๘ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา  และที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้ค้ าประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น 
และให้ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้ าประกันดังกล่าวให้แก่ท่ีปรึกษาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจาก
เงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
 ส าหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญาและไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๒] 
 
หลักประกันผลงาน  
 ข้อ ๑๐๙ การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาที่แบ่งการช าระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพ่ือเป็นการประกัน
ผลงาน  หรือจะให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง  
จะก าหนดวางค้ าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๓] 
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หมวด 4 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ส่วนที่ 1  
บททั่วไป 

 
 ข้อ 110 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในหมวดนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

[มาตรา ๘๕] 
 
 ข้อ 111 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  

[มาตรา ๘๘] 
 
 ข้อ ๑๑๒ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้
และมีความช านาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานการก่อสร้างนั้นๆ 
 ผู้ให้บริการจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทน ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ 
และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงาน
ปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑๘] 
 

 ข้อ 1๑๓ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานอ่ืนใดจะน าแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปด าเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานนั้นๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ 
ผู้ให้บริการตามอัตราที่คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาก าหนดเป็นราย ๆ ไป 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๐] 
 
 ข้อ 1๑๔ ห้ามผู้ให้บริการน าแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่ได้ท าสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อ่ืนด าเนินการก่อสร้างอีก 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๑] 
 
 ข้อ 1๑๕ ระหว่างด าเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเล็กๆน้อยๆ ในส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างที่ส าคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
น้ าประปา ของงานทีผู่้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ส าคัญ ให้ผู้ว่าจ้างเสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการวินิจฉัยก่อน  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๒] 
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วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ ๑๑๖ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท าได้  ๔ วิธี  ตามความใน 
มาตรา ๗๙ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
 
ข้อ ๑๑๗ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๑๖ หน่วยงานของรัฐ 

จะเลือกใช้วิธีใด ให้เป็นไปตามความในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ ของกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะ
ไม่ซับซ้อน 

(๒) วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่
ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย   
ทั้งนี้ ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 
การคัดเลือก 

 (ข) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรอืซับซ้อนมาก 
 (ค) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงาน

ของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 
 (ง) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ 

เลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้วตามที่คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้ ให้กระท าได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

 (ข) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 (ค) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ 

 (ง) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว  เนื่องจาก
เหตุผลทางเทคนิค 

 (จ) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 



 -๔๒- 

(๔) วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ 
เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพ่ือออกแบบ  
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ 11๘ ก่อนด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่จัดท า
รายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (1) ขอบเขตของงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าท่ีจ าเป็น 
 (2) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
 (3) ประมาณการค่าจ้าง 
 (4) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
 (5) วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
 (6) การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ประกาศและเอกสารเชิญชวน หนังสือเชิญชวน หรือเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้าง
ตามวิธีจ้างนั้นต่อไปได ้
 
คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ 11๙ ในการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 
 (2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
 (3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (4) คณะกรรมการเปิดซองงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
 (5) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
 
 ข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๑๙  
แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากร
ภายในหน่วยงานของรัฐนั้นซึ่งปฏิบัติงานประจ า  โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นส าคัญ กรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมีความช านาญใน 
กิจการนี้อีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้    
 
 ข้อ ๑๒๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๑๒๐ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น าความตามข้อ ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 



 -๔๓- 

ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 ข้อ 1๒๒ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามตัวอย่าง
ทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 การจัดท าเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รายใดจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ
รายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในตัวอย่าง และ 
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมี ปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ไปให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 การเผยแพร่เอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้จัดท าเป็นประกาศ และมี
สาระส าคัญดังนี้ 
 (1)  ชื่อโครงการที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(2)  ขอบเขตของงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จ าเป็น 
(๓)  วงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจ้าง  
(๔)  คุณสมบัติของผู้ให้บริการทีม่ีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ 
(๕)  ก าหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ 
 

  ข้อ ๑๒๓ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ให้ด าเนินการตามข้อ ๙๗ โดยอนุโลม 

 
 ข้อ ๑๒๔ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้ 
 (1) รับซองข้อเสนอ และลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐานลงชื่อก ากับซองกับบันทึกไว้ที่  
หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 
 เมื่อพ้นก าหนดวันรับซองข้อเสนอแล้ว ห้ามรับซองข้อเสนอหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง อีก 
 (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่  
 (๓) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการ
ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 กรณียื่นซองข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ให้บริการทุกรายผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 (๔)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๓) ซึ่งมีคุณภาพและ 
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ และจัดล าดับ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคะแนนมากที่สุด 
 (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  



 -๔๔- 

 
วิธีคัดเลือก 
 ข้อ 12๕ เพ่ือให้ได้รายชื่อของผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่
ขอรายชื่อผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาสถาปนิก สภาวิศวกร หรือหน่วยงานของรัฐมีรายชื่อที่ผู้ให้บริการที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว และมอบให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก 
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามข้อ ๑๒๗ (๑)    
 
 ข้อ ๑๒๖  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการเพ่ือให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยอย่างน้อย
ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (1)  ชื่อโครงการที่จะจ้าง 

(2)  ขอบเขตของงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จ าเป็น 
(๓)  วงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจ้าง  
(๔)  คุณสมบัติของผู้ให้บริการทีม่ีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ 
(๕)  ก าหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ 

 ให้ เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือเชิญชวนตามวรรคหนึ่ ง ไปยังผู้ ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้แล้ว 
ตามข้อ ๑๒๗ (๑) เพ่ือให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
 
 ข้อ 12๗ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่
ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการที่เห็นสมควรเชิญขวนให้เข้าร่วมยื่น
ข้อเสนอครั้งนั้น แล้วพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการรายที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ 
ในงานนั้นมีผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย  
 (๒) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ ให้คณะกรรมการเปิดซองข้อเสนอของผู้ให้บริการ
ทุกราย พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ 
 (๓) เปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพและพิจารณาข้อก าหนดของผู้ให้บริการแต่ละราย ดังนี้ 

(ก) ข้อก าหนดของผู้ให้บริการตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
(ข) คุณวุฒิและประวัติการท างาน จ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจ าและไม่ประจ า  
(ค) หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว  
(ง) แนวความคิด  

 (๔) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  
และจัดล าดับผู้ให้บริการที่เห็นสมควรจ้าง ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
 (๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ 
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ข้อ 12๘ ในการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
แต่ละครั้ง  ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดรายใดรายหนึ่ง 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ  
 



 -๔๕- 

 ข้อ 1๒๙ ให้คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง มีหน้าที่พิจารณาข้อก าหนดของผู้ให้บริการ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น 
พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที ่ 
 
วิธีประกวดแบบ 
 ข้อ ๑๓๐ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ สามารถ
ด าเนินการได้ ๒ ลักษณะ  ดังนี้ 
               (1)  การประกวดแบบในลักษณะเปิด ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนเป็นการทั่วไป 
ให้มีการแข่งขัน และให้ผู้สมัครแข่งขันจัดส่งซองเอกสารข้อมูล ประกอบด้วย 2 ซอง ได้แก่ ซองคุณสมบัติของ
ผู้สมัครแข่งขัน และซองข้อเสนอด้านคุณภาพ 
               ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบขึ้นมา 
คณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแข่งขัน และตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้สมัครแข่งขัน                  
หากผู้สมัครแข่งขันรายใดไม่ผ่านคุณสมบัติหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้คณะกรรมการคัดออก พร้อมให้แสดง
เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งซองข้อเสนอด้านคุณภาพกลับคืนไปยังผู้สมัครแข่งขันรายโดยไม่เปิดซอง 
             ทั้ งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น  ในการนี้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศโดยวิธีการอ่ืนด้วยก็ได้  
               (2)  การประกวดแบบในลักษณะจ ากัด ให้หน่วยงานมีหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ให้บริการที่     
หน่วยงานของรัฐได้คัดเลือกคุณสมบัติไว้ เพ่ือให้ผู้ให้บริการเข้าแข่งขันโดยการจัดส่งซองข้อเสนอด้านคุณภาพ โดยให้
น าความในข้อ .. มาใช้โดยอนุโลม       
 
             ข้อ 1๓๑  คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบ มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) เปิดซองข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้สมัครแข่งขัน และให้คะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพของ
ผู้สมัครแข่งขัน 
                 ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญผู้สมัครแข่งขันมาชี้แจงพร้อมอธิบายประกอบด้วย 
ก็ได ้
               (2)  พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครแข่งขันที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ  และจัดล าดับผู้สมัครแข่งขันที่เห็นสมควรจ้าง ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุด 
 (๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ข้อ 1๓๒ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด   
ตามความในมาตรา ๙๐ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 
 



 -๔๖- 

อ านาจในการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ 1๓๓ การสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 

หมวด 5 
การท าสัญญาและหลักประกัน 

ส่วนที่ 1 
สัญญา 

 
 ข้อ 1๓๔ การลงนามในสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และให้ท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ตามความในมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดย 
ความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด 
 การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญา 
ตามวรรคหนึ่ง โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้
กระท าได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้น  
ไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
 ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ 
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบที่
ส านักงานอัยการสูงสุดไดเ้คยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระท าได้ 
 ในกรณีจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องจัดท า
ข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดใน 
ราชกิจจานุ เบกษา เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 (๒) การท าสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะท าสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 
 (๓) สัญญาที่ท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท า 
อีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องก าหนดให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืน
ข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 
 
 ข้อ 1๓5 หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาก็ได้ 
ตามความในมาตรา ๙๖  ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้ 



 -๔๗- 

  (๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี 
การผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ 
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือเป็นพัสดุที่จะ  
ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ หรือการจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีงานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  (๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
  (๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
  (๔) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
  (๕) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจะไม่ท าข้อตกลง 
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

 
  ข้อ 1๓6 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่ 
การจ้างซึ่ง ต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัว 
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ ........ บาท ส าหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคา 
งานจ้างนั้น แต ่อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 ในการท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวัน 
ในอัตราหรือจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น 
 การก าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ค านึงถึงราคา ก าหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การที่คู่สัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหาย
แก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี  
 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด  
 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่า ก าหนดตามสัญญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีก าหนดของราคาท้ังหมด  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔] 
 

 



 -๔๘- 

 ข้อ 1๓7 ให้หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา
หรือข้อตกลง โดยผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๕] 
 
 ข้อ 1๓8 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้  ตามความในมาตรา ๙๗  ของ
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  (1) เป็นการแก้ไขตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดตามความในมาตรา 93 วรรคห้า 
ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
  (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์ หรือ 
ไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 
 ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง
เดิมและวงเงินที่ เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่ งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติ 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
 ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

 
  ข้อ ๑๓๙ การแก้ไชสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ ๑๓๘ ต้องอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์เดิม
ของสัญญาหรือข้อตกลงนั้นด้วย 
  ในกรณีที่เป็นงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง 
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย  

 
ส่วนที่ 2 

หลักประกัน 
 

หลักประกันซอง หลักประกันการเสนอราคา หรือหลักประกันสัญญา 
 ข้อ 14๐ หลักประกันซอง หลักประกันการเสนอราคา หรือหลักประกันสัญญาให้ใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 



 -๔๙- 

  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  
  (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในต่างประเทศ 
ที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๑] 
 

  ข้อ ๑๔๑ หลักประกันซอง หลักประกันการเสนอราคา หรือหลักประกันสัญญาตามข้อ 14๐ 
ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น หรือ
ของวงเงินที่ท าสัญญา แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส าคัญเป็น
พิเศษ จะก าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้  
   การก าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและหรือ
ในสัญญาด้วย  
 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
เอกสารเชิญชวนหรือสัญญา ให้อนุโลมรับได ้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๒] 
 
 ข้อ ๑๔๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวาง
หลักประกัน  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๓] 
 
  ข้อ 1๔๓ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) หลักประกันซองหรือหลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ ยื่นข้อเสนอ หรือ 
ผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณารายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน  
๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
  (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 
 
 



 -๕๐- 

  การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความช ารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือ 
ผู้ค้ าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไข 
ในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๔] 
 
 ข้อ 1๔๔ หลักประกันซองหรือหลักประกันการเสนอราคา ก าหนดให้ใช้ส าหรับการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
 
  ข้อ 1๔5 ในการท าสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท าให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่ากรณีเพ่ิมหรือลดวงเงิน คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพ่ิมหรือลดแล้วแต่กรณี  
 
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
  ข้อ 1๔6 หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ... ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าหลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ มาค้ าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น 
   (1) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   (2) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ  
 
หลักประกันผลงาน 
  ข้อ 1๔7 หลักประกันผลงานให้ใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศมา 
ค้ าประกันแทนการหักเงินโดยมีอายุการค้ าประกันตามท่ีผู้ว่าจ้างจะก าหนดก็ได้ 
 

หมวด ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
  ข้อ 1๔๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือรับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง หลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว และท าการตรวจรับพัสดุให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามความในมาตรา ๑๐๐ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  

 
  ข้อ 1๔๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามข้อ ๑๔๘ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐนั้นซึ่งปฏิบัติงานประจ า  
โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง วงเงิน และลักษณะความซับซ้อนของงาน
เป็นส าคัญ และในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน  ๒ คนร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้ 
 กรรมการตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา โดยจะต้องไม่มี 
ส่วนเกี่ยวพันกับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส หรือเป็นญาติ ได้แก่ พ่ีน้องร่วมบิดามารดา
เดียวกัน หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน บิดามารดารวมทั้งบิดามารดาบุญธรรม บุตรรวมทั้งบุตรบุญธรรม 



 -๕๑- 

  ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุ เว้นแต่ในงานจ้างที่ปรึกษาอาจแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ก็ได ้
 
  ข้อ 1๕๐ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 1๔๙ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 
  มติของคณะกรรมการให้ถือมติเอกฉันท์  
  ในกรณีที่มีกรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้ง  
ไว้ด้วย  
  ในการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประธานต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ในกรณี 
ที่ประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป หากไม่สามารถเลื่อนการประชุมออกไปได้  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานคนใหม่เพ่ือท าหน้าที่ประธานแทน  
  
  ข้อ 1๕๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง 
  การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
  (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 
  ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการ
สถิติ 
  (3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยก าหนด 
  (4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจ
รับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบของหรืองานไม่ถูกต้องย่อมไม่ถือว่าได้มีการส่งมอบของหรืองานนั้น 
  ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
  (5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวน  
ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
ในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 



 -๕๒- 

  (6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 
  (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (4) 
หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๑] 
 

  ข้อ 1๕๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง 
   (2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา
หรือขอ้ตกลง 
  การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดไว้ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อน 
   (3) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
   (4) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
   (5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง
ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับ 
และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
  ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบมานั้น มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
   (6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็นแย้งไว้ 
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงด าเนินการตาม (5) 
 
  ข้อ 1๕๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี ้
  (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน
รายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบหรือ
พิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณา 
สั่งการต่อไป 
 
 



 -๕๓- 

  (2) นอกจากการด าเนินการตาม (1) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงาน  
ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือท่ีตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ ภายในระยะเวลาตามความเหมาะสมของสัญญา 
และในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา 
  (3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
  (4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท า
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ 
มอบให้แก่ผู้ รับจ้าง 1  ฉบับ  และเจ้าหน้ าที่  1  ฉบับ  เพ่ือท าการเบิกจ่ ายเงินตามระเบียบว่าด้ วย 
การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
  ในกรณีที่ เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือทราบ หรือ 
สั่งการ แล้วแต่กรณี 
  (5) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง บางคนไม่ยอมรับงานโดยท า
ความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้
ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะด าเนินการตาม (4) 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒] 
 
  ข้อ 1๕๔ งานจ้างก่อสร้างที่มีข้ันตอนการด าเนินการเป็นระยะๆ อันจ าเป็นต้องมีการควบคุมงาน
อย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงานเพ่ือรับผิดชอบ 
ในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น ตามความในมาตรา ๑๐๑ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
 
  ข้อ 1๕๕ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มี
ความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐนั้น 
ซึ่งปฏิบัติงานประจ า หรือจากบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานประจ าในสังกัดหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามที่ได้รับความ
ยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ าเป็นต้องใช้
ความรู้ความช านาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้  
 ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนบุคลากรของหน่วยงานของรัฐตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามหมวด 4 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๗] 
 
 
 



 -๕๔- 

 ข้อ 1๕๖ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี ้ 
  (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ 
ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็น
งานจ้างก่อสร้างทันท ี 
  (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน 
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อก าหนดในสัญญา  
แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้น 
ไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว  
  (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติ งาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุที่ เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่  
 การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ 
ที่ใช้ด้วย  
  (๔) ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด 
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุ ที่เป็น
งานจ้างก่อสร้าง ทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๓] 
 
  ข้อ ๑๕๗ เมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐรีบแจ้ง
การเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอก
สงวนสิทธิ์การเรียก ค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคท้าย] 
 
  ข้อ 1๕๘ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ตามความในมาตรา ๑๐๒ 
ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เฉพาะในกรณ ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) เหตุสุดวิสัย 
 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 (4) เหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 -๕๕- 

  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของ
รัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมา
กล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง 
หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙] 
 

การบอกเลิกสัญญา 
  ข้อ 1๕๙ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา ตามความในมาตรา ๑๐๓ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 
   (2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   (3) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
   (4) เหตุเนื่องจากค่าปรับเกินอัตราที่ก าหนด ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของ
วงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญา
จะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น  
  การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี
ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หนว่ยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
 
ค่าเสียหาย 
  ข้อ 1๖๐ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ตามความ
ในมาตรา 103 วรรคสาม ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้ 
  (1) คู่สัญญาต้องยื่นค าร้องมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้
ทราบถึงความเสียหาย โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และระบุ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
  (2) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันได้ออกใบรับค าขอ  ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาทราบก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาค าร้องออกไปได้ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว  
  (3) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ท าหน้าที่ 
ตามข้อ 1๖๒ 



 -๕๖- 

  (4) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณาค าร้อง
แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 
ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  
 
  ข้อ ๑๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยให้แต่งตั้ง
จากบุคลากรภายในของหน่วยงานของรัฐนั้นซึ่งปฏิบัติงานประจ า ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
 
  ข้อ 1๖๒ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี ้
  (1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค าร้องของคู่สัญญา 
  (2) ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือ 
ให้ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
  (3) พิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) 
  (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้
ค่าเสียหาย และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานความเห็น
เสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 

หมวด 7 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 ข้อ 16๓ การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเป็นการประเมินสถานะของ
ผู้ประกอบการว่ามีประสิทธิภาพและความสามารถที่จะเข้ามาด าเนินการเป็นคู่สัญญากับภาครัฐได้มากน้อย
เพียงใด ซึ่งเป็นการประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ผ่านมาของผู้ประกอบการที่เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยการก าหนดสัญลักษณ์ 
เป็นสัญญาณไฟ ๓ ระดับ ดังนี้ 
 (๑) สัญญาณไฟสีเขียว ได้แก่ สัญลักษณ์ที่แสดงสถานะของผู้ประกอบการว่า เป็นผู้มีความพร้อม
และความสามารถท่ีจะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ เนื่องจากมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมากับหน่วยงาน
ของรัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 (๒) สัญญาณไฟสีเหลือง ได้แก่ สัญลักษณ์ที่แสดงสถานะของผู้ประกอบการว่า เป็นผู้ไม่มี
ความพร้อมหรือความสามารถที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมากับ
หน่วยงานของรัฐไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผู้ประกอบการที่ติดสัญลักษณ์ไฟสีเหลืองจะถูกระงับการเข้ายื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สัญญาณไฟ
จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 



 -๕๗- 

 (๓) สัญญาณไฟสีแดง ได้แก่ สัญลักษณ์ที่แสดงสถานะของผู้ประกอบการว่า เป็นผู้ที่ถูกแจ้ง
เวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน โดยผู้ประกอบการที่ติดสัญลักษณ์ไฟสีแดงไม่สามารถเข้ายื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ 
 เกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
ตรวจสอบสิทธิของตนได้ตลอดเวลา  
 
 ข้อ ๑๖๔ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้า
มาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ กรมบัญชีกลางอาจน าผลการประเมินตามข้อ ๑๖๓ มาจัดล าดับชั้นของ
ผู้ประกอบการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการนโยบาย 

 
 

หมวด 8 
การทิ้งงาน 
ส่วนที่ ๑ 

การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
 

 ข้อ ๑๖๕ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
 การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับบุคคล 
ตามข้อ ๑๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อก าหนด 
ในส่วนนี้   ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา  
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคล
ดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือยกเลิกการลงนามในสัญญา
ซื้อหรือจ้างที่ได้กระท าก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุ คคล
ดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิก  
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท าก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
 
 ข้อ ๑๖๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ
ดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระท าการอันมีลักษณะเป็นการ  
ทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

(๑) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ
หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 



 -๕๘- 

(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต 

(๔) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(๖) การกระท าอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญามีการกระท าตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้
รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเพ่ือประกอบการ ไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพ่ือพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 
 เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย  
ตามมาตรา ๒๘ (๕) ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว  และเห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่า วเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อ 
ผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้
ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 
 ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ แจ้งผล 
การพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 
 
 ข้อ ๑๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือ 
หลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคล
ดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัย
ทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับค าชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 
 หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท าโดยไม่สุจริต  ให้หัวหน้า
หนว่ยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
 ข้อ ๑๖๘ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการ  
สั่งการ แล้วแต่กรณี 
 



 -๕๙- 

 ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ... ข้อ ... หรือข้อ ... ถ้าการ
กระท าดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
 ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ... ข้อ ... หรือข้อ ... ให้ค าสั่งดังกล่าว 
มีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ  
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
 ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ... ข้อ ... หรือข้อ ... ให้ค าสั่ง
ดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 
 ข้อ ๑7๐ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
อันควรสงสัยว่า มีการกระท าตามข้อ ... ข้อ ... หรือข้อ ... และหน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รายงานไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญาที่มี
ข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการ  
โดยไม่สุจริต มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ปลัดกระทรวงการคลัง
สงสั ย ไปยั งบุ คคลดั งกล่ าว  พร้อมทั้ งแจ้ งให้ บุ คคลนั้ นชี้ แจงรายละเอียดข้อ เท็ จจริ งภ ายใน เวลา  
ที่ ปลัดกระทรวงการคลั งก าหนด แต่ต้ องไม่ น้ อยกว่า ๑๕ วัน  นั บแต่ วันที่ ได้ รับหนั งสือแจ้ งจาก 
ปลัดกระทรวงการคลัง 
 เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับค าชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา  
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาค าชี้แจงดังกล่าว หากค าชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟัง
ได้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดั งกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้
หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 
 หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายใน
ก าหนดเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้ก าหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท าโดยไม่สุจริต ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจาณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 
 

ส่วนที่ ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 ข้อ ๑7๑ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้  
ตามความในมาตรา ๑๐๘ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง  
(๒) มีการช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ  
(๓) ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 



 -๖๐- 

 ข้อ ๑7๒ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็น 
ทิ้งงานสามารถยื่นค าร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาตาม 
ข้อ ๑๗๑ (๑) และ (๒) มาด้วย โดยมีหลักเกณฑด์ังนี้ 
 (๑) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
เนื่องจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดย  
ไม่สุจริต  ทั้ งนี้  ผู้ ขอเพิกถอนที่ จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่ เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗   
เป็นสัญลักษณ์ไฟสีเหลือง 
 (๒) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียนให้
เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
กระท าการโดยไม่สุจริต 
 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง 
เพ่ือให้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ส าหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชี
รายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 
. ข้อ ๑7๓ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้งงานรายนั้น
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ าอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจากการเป็น 
ผู้ทิ้งงานแล้ว การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๗๒ (๑) แต่จะ
มีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๗๒ (๒) ได้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา ๘ ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง 
 
 ข้อ ๑7๔ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๗๒ และ 
ข้อ ๑๗๓ ต้องยื่นค าขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเมื่อผู้ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่ง  
เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 
 
 

หมวด 9 
การบริหารพัสดุ  

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

 
การเก็บและการบันทึก 
 ข้อ 1๗๕ พัสดุของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุม 
ตามระเบียบนี้  
  
 ข้อ 1๗๖ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
  ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 



 -๖๑- 

 (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 
 
การเบิกจ่ายพัสดุ 
 ข้อ 1๗๗ การเบิกพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
 
 ข้อ 1๗๘ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ  
 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็น
อย่างอ่ืนก็ได้ โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 
 

ส่วนที่ ๒ 
การยืม 

 
 ข้อ 1๗๙ การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์หน่วยงานของรัฐหรือ
ประโยชน์สาธารณะจะกระท ามิได้ 
  
 ข้อ 18๐ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้หน่วยงานของรัฐผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็น 
ลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 (๒)  การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 
 ข้อ 18๑ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 
 
 ข้อ 18๒ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และ
ให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท  
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 
 ข้อ 18๓ เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด 



 -๖๒- 

 
 ข้อ 18๔ ในกรณีการยืมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากการให้ยืมนั้น ให้เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ยืมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และ 
ให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

 
ส่วนที่ ๓ 

การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา  
 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 ข้อ 1๘๕ ก่อนสิ้นปีของทุกปี   ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพ่ือท าการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา 
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น  
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของปี
เป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด  
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน ๓๐ วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 
 
 ข้อ 1๘๖ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ ... และปรากฏว่ามีพัสดุ
ช ารุด  เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  
หาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ .. และข้อ .. มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้  
อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 
 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
การบ ารุงรักษา  
 ข้อ ๑๘๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลาย
หน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของพัสดุนั้น 
  
 ข้อ ๑๘๘ ในกรณีที่ปรากฏความช ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความช ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๗ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย 
 
 ข้อ ๑๘๙ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช ารุดบกพร่องภายใน ๑๕ วัน ส าหรับ
หลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือภายใน ๓๐ วัน ส าหรับหลักประกัน
สัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๗ ตรวจสอบ 



 -๖๓- 

ความช ารุดบกพร่องของพัสดุ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่ามี 
ความช ารุดบกพร่อง ให้รีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของ
การประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย 
 

ส่วนที่ 4  
การจ าหน่ายพัสดุ 

 
 ข้อ 19๐ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของ
รัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้
ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน  
ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ของกฎหมายหว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
  การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (๒) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
 (๔) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐสั่งการ  
 
 ข้อ 19๑ เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่นของหน่วยงานของรัฐ หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
 
การจ าหน่ายเป็นสูญ 
 ข้อ 19๒ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถ 
ชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ ๑๙๐ ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 (๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอ านาจของ
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 
 ข้อ 19๓ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจ าหน่ายเป็นสูญเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 
 
 



 -๖๔- 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ข้อ 19๔ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ... หรือข้อ ... แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที กรณีเป็นการด าเนินการตามข้อ ...  ให้แจ้งกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่กระทรวงการคลังมอบหมายทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
 ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนดด้วย 
 
 ข้อ 19๕ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่ อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ... และได้ด าเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้น
แล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการตามข้อ ... ข้อ ... ข้อ ... และข้อ ... โดยอนุโลม 

 
 

หมวด ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 ข้อ 19๖ ผู้ประกอบการซึ่งได้รับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนจากหน่วยงานของรัฐและปรากฏ
หลักฐานแสดงการรับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนจากหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนในการจัดซื้อจัดจ้ าง
นั้น มีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 การร้องเรียนตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 
 ข้อ 19๗ การร้องเรียนต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็น
นิติบุคคล ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและประทับตราของ 
นิติบุคคล (ถ้ามี) 
 หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
 
 ข้อ ๑๙๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีค าวินิจฉัยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ ได้รับ 
ข้อร้องเรียน และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 
 
 ข้อ ๑๙๙ การร้องเรียนตามข้อ ๑๙๘ ไม่เป็นการระงับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะเห็นสมควรให้ระงับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 
 



 -๖๕- 

 ข้อ 20๐ หากผู้ร้องเรียนไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้อุทธรณ์
ค าวินิจฉัยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลจากหน่วยงานของรัฐ 
 
 ข้อ 20๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีค าวินิจฉัยภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์  หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จในก าหนดเวลานั้น ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 
  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด 

 
 

หมวด ๑1 
เงินเพิ่มของต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

 
 ข้อ 20๒ ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรที่กรมบัญชีกลางก าหนด และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุ มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกัน ตามความในมาตรา ๔๙ ของกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 ข้อ 20๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ หรือเงินท านองเดียวกัน ให้พิจารณาจาก 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 (1) คุณสมบัติของบุคคล  
 (2) การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล 
 (3) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

 
 

บทเฉพาะกาล 
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