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พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ 

การบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และ 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ 

การบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

: ณฐัชนน ศิริพงษ์สุรภา 





สรา้ง 

ความเช่ือมัน่

ใหก้บั 

ทุกภาคส่วน 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

มีกรอบการ

ปฏิบติังานท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 
มุ่งเนน้การเปิดเผย

ขอ้มูล เพือ่ความ

โปร่งใส และมีการ

แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม 

ค านงึถงึ

วตัถุประสงคก์าร

ใชง้านเป็นส าคญั 

เพือ่ใหเ้กิดความ

คุม้ค่าในการใช้

จ่ายเงิน 
เนน้การวางแผน

และประเมินผล

เพือ่ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ส่งเสริมให ้

ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วม เพือ่

ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต 

การจดัซ้ือจดัจา้ง

ดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนกิส ์

เพือ่การเปิดเผย

โปร่งใส 

หลกัการและเหตุผล 



การบงัคบัใช ้

พระราชบญัญติันี้ ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนด 

หนึง่รอ้ยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา 
2 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที ่24 ก  

วนัที ่24 ก.พ. 2560 

ครบ 180 วนั ในวนัที ่22 ส.ค. 2560 

จงึมผีลใชบ้งัคับในวนัที ่23 ส.ค. 2560 



โครงสรา้ง พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้งฯ 

    บททัว่ไป ๑ 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๒ 

คณะกรรมการ ๓ 

องคก์รสนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้ง ๔ 

 การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ ๕ 



การจดัซ้ือจดัจา้ง ๖ 

งานจา้งที่ปรึกษา ๗ 

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง ๘ 

แ การท าสญัญา ๙ 

 การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ ๑๐ 

โครงสรา้ง พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้ง 



การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ ๑๑ 

การท้ิงงาน ๑๒ 

การบริหารพสัดุ ๑๓ 

แ การอุทธรณ ์๑๔ 

 บทก าหนดโทษ ๑๕ 

โครงสรา้ง พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้ง 



โครงสรา้งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ้ความทัว่ไป (นยิาม การมีส่วนไดเ้สียในเรือ่งทีป่ระชมุพจิารณา ผูม้ีอ านาจและ 

การมอบอ านาจ การด าเนนิการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส ์การจดัท าแผนการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง การตรวจสอบผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนั การจดัท าบนัทึกรายงานผลการพจิารณา) 

๑ 

การซ้ือหรือการจา้ง (บททัว่ไป กระบวนการซ้ือหรือการจา้งแต่ละวิธีการจา้งออกแบบ 

รวมก่อสรา้ง อ านาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง การจ่ายเงินล่วงหนา้ การเช่า  

การแลกเปลีย่น) 

๒ 

งานจา้งทีป่รึกษา (บททัว่ไป กระบวนการจา้งทีป่รึกษา การจดัท าร่างขอบเขตของงาน 

จา้งทีป่รึกษา รายงานขอจา้งทีป่รึกษา คณะกรรมการด าเนนิงานจา้งทีป่รึกษา การจา้ง 

ทีป่รึกษาแต่ละวิธี เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ อ านาจการสัง่จา้งงานจา้ง 

ทีป่รึกษา ค่าจา้งทีป่รึกษา ค่าจา้งล่วงหนา้) 

๓ 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผลใชบ้งัคบั ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



โครงสรา้งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง (กระบวนการจา้งออกแบบฯ  

การจดัท าร่างขอบเขตจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง  รายงาน 

ขอจา้งฯ  การแต่งตั้งคณะกรรมการจา้งฯ  วิธีการจา้งแต่ละวิธี  อ านาจ 

การสัง่จา้ง) 

 

๔ 

การท าสญัญาและหลกัประกนั (สญัญา  หลกัประกนัการเสนอราคา  

หลกัประกนัสญัญา หลกัประกนัการรบัเงินล่วงหนา้ หลกัประกนัผลงาน) 
๕ 

การบริหารสญัญา และการตรวจรบัพสัดุ (หนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานซ้ือ 

งานจา้ง/งานจา้งก่อสรา้ง ผูค้วบคุมงาน ในงานจา้งทีป่รึกษา ในงานจา้งออกแบบหรือ 

 ควบคุมงานก่อสรา้ง การเรียกค่าปรบั การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลาท าการตามสญัญา 

 การบอกเลิกสญัญา การประกนัความช ารุดบกพร่อง ค่าเสียหาย) 

๖ 



โครงสรา้งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  การประเมินผลผูป้ระกอบการ ๗ 

การท้ิงงาน (การลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน การเพกิถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน) ๘ 

  การบริหารพสัดุ (การเก็บ การบนัทึก การเบกิจ่าย การยืม การบ ารุงรกัษา 

  การตรวจสอบพสัดุประจ าปี การจ าหน่ายพสัดุ การจ าหน่ายเป็นสูญ 

  การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบยีน) 

๙ 

  การรอ้งเรียน (ผูร้อ้งเรียน หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการรอ้งเรียน) ๑๐ 



กฎกระทรวง 

• ก าหนดใหห้น่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจัดจา้งและ

การบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

• ก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูม้ีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่ 

     23 ส.ค. 60 

• ก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนและก าหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ  

โดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

• ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจัดจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจัดจา้ง         

ทีไ่ม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรบัพสัดุ 

พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

• ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการข้ึนทะเบียนทีป่รึกษา พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่ 

23 ส.ค. 60 

• ก าหนดอตัราค่าจา้งผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง พ.ศ. 2560 

ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

• ก าหนดเรือ่งการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐัทีใ่ชส้ิทธิอุทธรณไ์ม่ได ้พ.ศ. 2560   

ลงวนัที ่23 ส.ค. 60 

• ก าหนดกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่5 ต.ค. 60 
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• ผลกระทบทีมี่ต่องาน/โครงการ ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

  เมือ่ พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที ่23 สิงหาคม 2560 หน่วยงานของรฐั

จะตอ้งพิจารณาตามบทเฉพาะกาล โดยมีแนวทาง ดงันี้  

  1. การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุทีไ่ดด้ าเนินการตามระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัอยู่เดิมก่อน

วนัที ่พ.ร.บ. นี้ ใชบ้งัคบั และการตรวจรบัและการจ่ายเงินยงัไม่แลว้เสร็จ ใหด้ าเนินการตามระเบยีบ

เดิมต่อไป เวน้แต่ ยงัไม่ไดป้ระกาศจดัซ้ือจดัจา้ง หรือกรณีทีมี่การยกเลิกการด าเนินการจดัซ้ือจดั

จา้ง การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น หรือการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งครั้งใหม่ แลว้แต่กรณี ให้

ด าเนินการตาม พ.ร.บ. นี้                                                          (มาตรา 128 วรรคหนึง่) 

  2. การจดัซ้ือจดัจา้งนอกเหนือจากขอ้ 1. ใหห้น่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทางของ พ.ร.บ. 

กฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศทีอ่อกตามความใน พ.ร.บ. นี้  (มาตรา 6 วรรคหนึง่) กรณีทีย่งั

ไม่มีกฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ ใชบ้งัคบั ใหน้ าระเบยีบทีใ่ช้

บงัคบัอยู่เดิมมาใชบ้งัคบัต่อไปเท่าทีไ่ม่ขดัหรือแยง้กบั พ.ร.บ. จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบยีบ 

หรือประกาศตาม พ.ร.บ. ในเรื่องนั้นๆ ใชบ้งัคบั                             (มาตรา 122 วรรคหนึง่) 

 
13 

ใหย้กเลิกบทบญัญติัเกีย่วกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุ 

ในกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใดๆ  

ของหน่วยงานของรฐัที่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติันี้  มาตรา 
๓ 
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ก่อนวนัที ่23 ส.ค. 60

o ม.12  การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไดด้ าเนินการ

ตามระเบียบท่ีใช้บงัคบัอยู่เดิมก่อนวันท่ี พ.ร.บ. นี้ ใช ้

บงัคบั และการตรวจรบัและการจ่ายเงินยงัไม่แลว้เสร็จ 

ใหด้ าเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป  

เว้นแต่ ยงัไม่ไดป้ระกาศจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณี

ท่ีมีการยกเลิกการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน ั้น หรือ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี 

ใหด้ าเนินการตาม พ.ร.บ. นี้

ตั้งแต่วนัที ่23 ส.ค. 60

o ม.6 วรรคหนึ่ง ใหห้น่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทาง

ของ พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออก

ตามความใน พ.ร.บ.

o ม. 122 วรรคหนึ่ง กรณีท่ียงัไม่มีกฎกระทรวง ระเบียบ 

หรือประกาศตาม พ.ร.บ. ใช้บงัคบั ให้น าระเบียบท่ีใช้

บงัคบัอยู่เดิมมาใช้บงัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแยง้กบั 

พ.ร.บ. จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ตาม พ.ร.บ. ในเรื่องน ั้นๆ ใชบ้งัคบั

 งาน/โครงการท่ีด าเนินการตามระเบยีบฯ เดิมต่อไปได้

o วิธี ท่ีมีการแข่งขัน เ ช่น สอบราคา / ประกวดราคา /

e-Auction / e-Market / e-Bidding ท่ีไดด้ าเนินการจนถึง

ขั้นตอนการประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP

o วิธีท่ีไม่มีการแข่งขนั เช่น

    - วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ท่ีไดด้ าเนินการถึงขั้นตอน

มีหนงัสือเชิญชวนใหย้ื่นขอ้เสนอ

    - วิธีตกลงราคา ท่ีไดด้ าเนินการถึงขั้นตอนการอนุมติั

รบัราคาแลว้

o จ้างท่ีปรึกษา ท่ีไดด้ าเนินการถึงขั้นตอนมีหนงัสือเชิญชวน

ท่ีปรึกษาแลว้

 งาน/โครงการท่ีตอ้งด าเนินการตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความใน พ.ร.บ.

o รายการ/โครงการ ท่ีไดป้ระกาศเชิญชวนหรือมีหนงัสือ

เชิญชวน ก่อนวนัท่ี 23 ส.ค. 60 แต่ไม่มีผูเ้สนอราคา หรือไม่

มีผูผ่้านการพิจารณา หรือหน่วยงานของรัฐพิจารณาไม่รับ

ราคา หรือ หน่วยงานของรฐัไม่สามารถลงนามในสญัญาได ้

o รายการ/โครงการ ท่ีไดจ้ัดท า TOR และประกาศ TOR 

หรือจัดท าราคากลางไว ้ก่อนว ันท่ี 236 ส.ค. 60 แต่ไม่

สามารถประกาศเชิญชวน หรือมีหนงัสือเชิญชวนก่อนวนัท่ี 

23 ส.ค. 60
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o ขั้นตอนด าเนินการตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ โดยสงัเขป 

 

จดัท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐัเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 

 รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

 รายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

 รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 

 รายงานขอเช่า 

 รายงานขอแลกเปล่ียน 

 

จดัท า “แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี”

ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั 

และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

(มาตรา 11) 

การยกเว้นไม่ต้องจัดท าแผน 

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน หรือพัสดุที่ใช้ในราชการลับ 

 วงเงินตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง หรือจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็น

พัสดุที่จะขายทอดตลาด 

 งานจ้างที่ปรึกษาที่มวีงเงินตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง หรือจ าเป็นเร่งด่วนหรือ

เกี่ยวกบัความมั่นคงของชาต ิ

 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกบั

ความมั่นคงของชาติ  

จดัท าขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  หรือแบบรูป 
จดัท า 

ราคากลาง 
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ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ 

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ใหค้วามเห็นชอบ 

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

    - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e-market) 

    - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

    - (e-bidding) 

    - วิธีสอบราคา 

• วิธีคดัเลือก 

• วิธีเฉพาะเจาะจง 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป และวิธีคดัเลือก 

   - เกณฑร์าคา โดยพิจารณาจากรายท่ีเสนอราคาต า่สุด 

   - เกณฑร์าคาและเกณฑอ่ื์น เช่น ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการ

ใชง้าน / มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ / บริการหลงัการขาย 

/ พสัดุท่ีรฐัตอ้งการส่งเสริม / การประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูป้ระกอบการ / ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน โดย

พิจารณาจากรายท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด 

• วิธีเฉพาะเจาะจง ใชเ้กณฑร์าคา 

การจา้งท่ีปรึกษา 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

• วิธีคดัเลือก 

• วิธีเฉพาะเจาะจง 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• กรณีเป็นงานประจ า หรืองานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกั

วิชาชีพ หรืองานท่ีไม่ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผ่าน

เกณฑด์า้นคุณภาพซ่ึงเสนอราคาต า่สุด 

• กรณีเป็นงานตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐั หรืองานท่ี

ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและได้

คะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามากท่ีสุด 

• กรณีเป็นงานท่ีมีความซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลือก ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ี

ผ่านเกณฑด์า้นคุณภาพและไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 

 

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 

• วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

• วิธีคดัเลือก 

• วิธีเฉพาะเจาะจง 

• วิธีประกวดแบบ 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• พิจารณาจากแนวคิดของผูใ้หบ้ริการท่ีไดค้ะแนน 

ดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 

 

การเช่า 

• สงัหาริมทรพัย ์ใหข้อ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซ้ือมา

ใชโ้ดยอนุโลม 

• อสงัหาริมทรพัย ์ใหต้กลงราคากบัผูใ้หเ้ช่า 

เกณฑก์ารพิจารณา 

• สงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา หรือเกณฑร์าคาร่วมกบัเกณฑอ่ื์น 

• อสงัหาริมทรพัย ์ใชเ้กณฑร์าคา 
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ประกาศผล 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

(ม.66 วรรคหนึง่, 

ม.77, ม.91) 

1. ประกาศในระบบสารสนเทศ 

    - ของกรมบญัชีกลาง 

    - ของหน่วยงานของรฐั 

2. ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรฐั 

 

เสนอผูมี้อ านาจอนุมติั 

สัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งพสัดุ 

(มาตรา 15) 

ผูมี้อ านาจ การสัง่ซ้ือ 

หรือสัง่จา้ง 

หวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐั 

เหนือข้ึนไปหนึง่ชั้น 

การสัง่จา้ง 

ที่ปรึกษา 

การสัง่จา้ง 

ออกแบบฯ 

  วิธีประกาศเชิญชวนฯ 

- ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

  วิธีคดัเลือก 

- ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

  วิธีเฉพาะเจาะจง 

- ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

  วิธีประกาศเชิญชวนฯ 

- เกิน 200 ลา้นบาท 

  วิธีคดัเลือก 

- เกิน 100 ลา้นบาท 

  วิธีเฉพาะเจาะจง 

- เกิน 50 ลา้นบาท 

  ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

  เกิน 100 ลา้นบาท 

  ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

  เกิน 50 ลา้นบาท 

หมายเหตุ : อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จา้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจัดซ้ือจัดจา้ง                                

               และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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การพิจารณาอุทธรณ ์

(ถา้มี) 

(ม.114 – ม.119) 

 องคป์ระกอบของการอุทธรณ ์

• ผูม้ีสิทธิอุทธรณ ์ไดแ้ก่ ผูที้ไ่ดย้ืน่

ขอ้เสนอเท่านั้น 

  อุทธรณไ์ดเ้ฉพาะเรือ่งทีไ่ม่

ตอ้งหา้ม 

  ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อ 

ผูอุ้ทธรณ ์

 ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ ระบุ

ขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณใ์หช้ดัเจน พรอ้ม

แนบเอกสารหลกัฐาน 

 ยืน่อุทธรณต่์อหน่วยงานของรฐั

ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนั

ประกาศผลในระบบกรมบญัชีกลาง  

 

การพิจารณาของหน่วยงานของรฐั 

  ตอ้งเสร็จภายใน 7 วนัท าการนบั

แต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ ์

  กรณีเห็นดว้ย  

- ใหด้ าเนนิการตามความเห็นนั้น

ภายในเวลา  

  กรณีไม่เห็นดว้ย  

- ตอ้งรายงานไปยงัคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์ภายใน 3 วนั ท าการ  

  

 

การพิจารณาของ คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์

  วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  

30 วนั (ขยายได ้  

2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั) 

  อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผลอย่างมี

นยัส าคญั แจง้ใหส้ านกังานฯ

ด าเนินการใหม่ หรือเร่ิมจากขั้นตอน

ใดตามท่ีเห็นสมควร 

  อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ 

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั แจง้ให ้

หน่วยงานของรฐั ด าเนินการต่อไป 

  การวินิจฉยัถือเป็นท่ีสุด  

  ผูอุ้ทธรณม์ีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

  ถา้พิจารณาเกินก าหนด ใหยุ้ติเร่ือง 

และใหแ้จง้ผูอุ้ทธรณ ์ 

ผูช้นะหรือไดร้บัคดัเลือก และแจง้ 

หน่วยงานของรฐั ด าเนินการต่อไป  

 

 

การลงนามในสญัญา 

 การลงนามในสญัญา 

     จะกระท าไดต่้อเมือ่ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละไม่มี

ผูอุ้ทธรณต์าม ม.117 หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณแ์ต่

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ์หด้ าเนนิการต่อไปได ้

เวน้แต่ 

  การจดัซ้ือจดัจา้งทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนตาม 

ม.56(1)(ค) หรือ 

  วิธีเฉพาะเจาะจง หรือ 

  กรณีทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง         

(มาตรา 66 วรรคสอง) 

 การแกไ้ขสญัญา 

  กรณีแกไ้ขสญัญาเพือ่เพิม่วงเงิน หากรวมกบัวงเงินตาม

สญัญาเดิมแลว้มีผลท าใหผู้ม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

เปลีย่นแปลงไป ตอ้งเสนอผูม้ีอ านาจเหนอืข้ึนไป (มาตรา 97 

วรรคสี)่ 

  กรณีทีม่ีการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน  ใหผู้ม้ี

อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง ตามวงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติัการ

แกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง (มาตรา 97 วรรคหา้) 

  ตอ้งประกาศเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรฐั (มาตรา 98) 
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การบริหารสญัญา  

และการตรวจรบัพสัดุ 

การงดหรือลดค่าปรบั 

หรือการขยายเวลาท าการ 

ตามสญัญา 

การบอกเลิกสญัญา การตรวจรบัพสัดุ 

 

การบริหารพสัดุ 

11 

การประเมินผล 

และเปิดเผยผลสมัฤทธ์ิ 

ของการจดัซ้ือ 

จดัจา้งและการบริหารพสัดุ 

 ควบคุมและดูแลพสัดุใหมี้การใชแ้ละการบริหารพสัดุ  ที่

เหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชนใ์หม้ากที่สุด 

(มาตรา 112) 

 การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ  

การบ ารุงรกัษา และการจ าหน่ายพสัดุ (มาตรา 113) 

 

การจดัท ารายงาน 

ผลการพิจารณา 



นิยาม 

(พ.ร.บ. มาตรา ๔) 

 (ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ ๔) 



  “การจัดซ้ือจดัจา้ง” การด าเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุ 

ซือ้ 

จ้าง 
เช่า 

แลกเปล่ียน 

นิติกรรม
อ่ืน พ.ร.บ. 

มาตรา ๔ 



“พสัดุ” 

สินคา้ 

งาน

ก่อสรา้ง 

งานจา้ง

ออกแบบหรือ

ควบคุมงาน 

งานจา้ง 

ที่ปรึกษา 

งานบริการ 

(พ.ร.บ. มาตรา ๔) 



วสัดุ 

ครุภณัฑ ์

ที่ดิน สิง่ปลูกสรา้ง 

ทรพัยส์ิน 

อ่ืนใด 
  “สินคา้” 
(พ.ร.บ. มาตรา ๔) 



งานจา้งบริการ 
งานจา้งเหมา

บริการ 

งานจา้งท าของ 

การรบัขน 

ตามประมวล

กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์

  “งานบริการ” 

พ.ร.บ. 

มาตรา ๔ 

 



“งานก่อสรา้ง” 

งานก่อสรา้ง

อาคาร  

สาธารณู 

ปโภค 

การซ่อมแซม  

ต่อเติม ปรบัปรุง 

ร้ือถอน ฯ 

เช่น อาคารที่ท าการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา เสาธง รั้ว ฯ 

ประปา ไฟฟ้า สือ่สาร 

โทรคมนาคม การระบายน ้า 

การขนส่งทางท่อ ทางน ้า 

ทางบก ทางอากาศ ทางราง 

(พ.ร.บ. มาตรา ๔) 
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• งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคล 

• เพือ่เป็นผูใ้หค้ าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงาน

ของรฐัในดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง 

กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์การเงิน การคลงั 

สิง่แวดลอ้ม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สาธารณสุข 

ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวิจยั หรือดา้นอ่ืน 

ที่อยู่ในภารกิจ 

“งานจา้ง 

  ท่ีปรึกษา”  

• งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดา  

หรือนิติบุคคล 

• เพือ่ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง 

“งานจา้งออกแบบ

หรือควบคุมงาน

ก่อสรา้ง”  

(พ.ร.บ. มาตรา ๔) 



“การบริหาร  

   พสัดุ” 

การเก็บ 

การบนัทึก 

การ

เบกิจ่าย 

การยืม 
การ

ตรวจสอบ 

การ

บ ารุงรกัษา 

การ

จ าหน่าย 

(พ.ร.บ. มาตรา ๔) 



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้  

(๑) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑ ์

ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

(๒) ฐานขอ้มูล 

ราคาอา้งอิง 

ของกรมบญัชีกลาง 

(๔) สืบราคา 

จากทอ้งตลาด 

(๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือ

จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

๒ ปีงบประมาณ 

(๓) ราคามาตรฐาน

ของส านกังบประมาณ

หรือหน่วยงานอ่ืน 

(๖) ราคาตาม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หน่วยงานของรฐั 

         กรณทีีม่รีาคาตาม (๑) ใหใ้ชร้าคาตาม (๑) ก่อน / กรณไีม่มรีาคาตาม (๑) แต่มรีาคาตาม (๒) หรือ (๓) 

ใหใ้ชร้าคาตาม (๒) หรือ (๓) / กรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (๑)  (๒) และ (๓) ใหใ้ชร้าคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)  

 จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชนข์องหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

พ.ร.บ. 
มาตรา ๔ 



เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าดว้ย 

วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกีย่วดว้ยการโอนงบประมาณ 

เงินทีไ่ดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรีใหไ้ม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั 

“เงินงบประมาณ” 

เงินทีไ่ดร้บัไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมาย 

เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีตกเป็นรายไดข้อง 

ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรือท่ีราชการส่วนทอ้งถิน่มีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย 

หมายความรวมถงึเงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

พ.ร.บ. 

มาตรา ๔ 



ราชการ 

ส่วนทอ้งถิน่ 

ราชการ 

ส่วนภูมิภาค 

ราชการ

ส่วนกลาง 
รฐัวิสาหกิจ 

องคก์าร

มหาชน 

หน่วยงาน

อิสระของรฐั 

องคก์รตาม

รฐัธรรมนูญ 

หน่วยงานอ่ืน 

ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

มหาวิทยาลยัใน

ก ากบัของรฐั 

องคก์รอิสระ 

“หน่วยงานของรฐั” 
(พ.ร.บ. มาตรา ๔) 

กฎกระทรวง 
ทุนหมุนเวียนทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหาร

ทุนหมุนเวียนของรฐั เป็นหน่วยงานของรฐั ตาม พ.ร.บ. นี้  



ผูมี้หนา้ที่เกีย่วกบัการจดัซ้ือ 

จดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ 

“เจา้หนา้ที่” 

ผูที้่ไดร้บัมอบหมายจากผูมี้อ านาจ 

ใหป้ฏิบติัหนา้ที่ 

- การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือ 

- การบริหารพสัดุของหน่วยงานของรฐั 

(พ.ร.บ. มาตรา ๔) 
“หวัหนา้เจา้หนา้ที”่ 

(ระเบียบฯ ขอ้ ๔) 

ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้สายงาน 

ซ่ึงปฏิบติังานเกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

หรือการบริหารพสัดุ ตามที่กฎหมาย

เกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลของ 

หน่วยงานของรฐันั้นก าหนด 

 

หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้ 

หน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นหวัหนา้ 

เจา้หนา้ที่ 



นิยามค าว่า 

“หวัหนา้หน่วยงานของรฐั” หมายถงึ 

(1) ราชการส่วนกลาง อธิบดี /หวัหนา้ส่วนราชการทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนติิบุคคล 

(2) ราชการส่วนภูมิภาค 

(3) ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

(4) รฐัวิสาหกิจ 

(5) องคก์ารมหาชน 

(6) องคก์รอิสระ 

ผูว่้าราชการจงัหวดั 

นายก อบจ. /เทศมนตรี/ อบต. /เมืองพทัยา/ผูว่้า กทม. หรือ 

ผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนทีม่ีฐานะเทียบเท่า 

ผูว่้าการ/ผูอ้ านวยการ/กก.ผจก.ใหญ่/หรือผูด้ ารงต าแหน่ง 

ทีเ่รียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ีฐานะเทียบเท่า 

ผูอ้ านวยการ/หรือผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืน 

ทีม่ีฐานะเทียบเท่า 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

ขอ้  4 

เลขาธิการส านกังานผูต้รวจการแผ่นดิน 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ผูว่้าการตรวจเงินแผ่นดิน 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 32 



นยิาม”หวัหนา้หน่วยงานของรฐั” หมายถงึ 

(7) องคก์รตามรฐัธรรมนูญ อยัการสูงสุด 

(8) หน่วยธุรการของศาล 

(9) มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 

(10) หน่วยงานสงักดัรฐัสภา

หรือ ในก ากบัของรฐัสภา 

(11) หน่วยงานอิสระของรฐั 

(12 หน่วยงานอ่ืนตามทีก่ าหนด

ในกฎกระทรวง 

เลขาธิการส านกังานศาลยติุธรรม/ส านกังานศาลปกครอง/

ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ 

อธิการบดี 

เลขาธิการ 

วุฒิสภา/สภาผูแ้ทนราษฎร/สถาบนัพระปกเกลา้/ 

ส านกังานสภาพฒันาการเมือง 

เลขาธิการ/หรือผูด้ ารงต าแหน่งทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืน 

ทีม่ีฐานะเทียบเท่า 

ผูบ้ริหารสูงสุด 

ของหน่วยงานตามกฎหมายจดัตั้งหน่วยงานนั้น 
33 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

ขอ้  4 



(พระราชบญัญติัฯ มาตรา 4)   

ช่ือย่อของคณะกรรมการทีก่ าหนดในพระราชบญัญติันี้  

คณะกรรมการนโยบาย =  คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครฐั 

คณะกรรมการวินจิฉยั 

= คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

คณะกรรมการราคากลาง 

= คณะกรรมการราคากลาง 

และข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

คณะกรรมการ ค.ป.ท.  

= คณะกรรมการความร่วมมือ 

และป้องกนัการทุจริต 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์

= คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ ์              

และขอ้รอ้งเรียน 
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ค าว่า “ผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนั” 

หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอในการจัดซ้ือจัดจา้ง 

 เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้ม ในกิจการของบุคคลธรรมดา 

หรือนติิบุคคลอ่ืน ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรฐันั้น ในคราวเดียวกัน 

ระเบยีบฯ ขอ้ 4   

-ผูจ้ดัการ 

-หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

-กรรมการผูจ้ดัการ  

-ผูบ้ริหาร หรือ 

-ผูม้ีอ านาจ 

ด าเนนิงานในกิจการ 

รายหนึง่ 

ไขวก้นัระหว่าง 

(1) กบั (2) 

โดยมีทั้งอ านาจการ

บริหาร และมีทั้งหุน้-ทุน

ในหา้งฯ หรือบริษทัฯ ที่

เขา้มาเสนอราคา            

ครั้งเดียวกนั 

การเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่มีความสมัพนัธก์นัได ้3 ลกัษณะ  

(1) ในเชิงบริหาร (2)  ในเชิงทุน 

(3) ในลกัษณะไขวก้นั 

(บริหาร+ทุน) 

ไปมีอ านาจบริหาร 

หรือสามารถบริหาร

จดัการในบุคคล

ธรรมดาหรือนติิ

บุคคลรายหนึง่/หรือ

หลายราย 

ที่เขา้เสนอราคาครั้ง

เดียวกนั 

 

-หุน้ส่วนในหา้ง

หุน้ส่วนสามญั หรือ 

-เป็นหุน้ส่วนประเภท

ไม่จ ากดัความรบัผิด

ในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

หรือ 

-เป็นผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ในบริษทัจ ากดั/

บริษทัจ ากดั

(มหาชน) 

 

 

ไปเป็นหุน้ส่วน/ 

หรือมีทุนใน  

-หา้งหุน้ส่วนสามญั 

หรือ 

-หา้งหุน้ส่วนประเภท 

ไม่จ ากดัความรบัผิดใน

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือ 

-เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ในบริษทัจ ากดั/บริษทั

จ ากดั(มหาชน)  

 ค าว่า “ผูถ้อืหุน้รายใหญ่” ไดแ้ก่ ถอืหุน้เกิน 25% หรือในอตัราอ่ืนท่ี คกก.นโยบายก าหนดบางขนาด/ประเภท 
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การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุน้ส่วน

หรือการเขา้ถอืหุน้ดงักล่าวขา้งตน้

ของ 

“คู่สมรส” หรือ 

“บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ” 

ของบุคคลในขอ้(1)(2)หรือ(3) 

ใหถ้อืว่า เป็นการด ารงต าแหน่ง  

การเป็นหุน้ส่วน หรือการถือหุน้              

ของบุคคลดงักล่าว 

เป็นผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร  

ผูเ้ป็นหุน้ส่วน  

ค าว่า “ผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนั” 

ทีเ่ขา้เสนอราคาครั้งเดียวกนัใหห้มายความรวมถงึ 

การใชช่ื้อบุคคลอื่น 

โดยตวัเองเป็นผูใ้ชอ้ านาจ

บริหารที่แทจ้ริง และมาเขา้

เสนอราคาดว้ย 



“การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า 

อนัเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสใหม้ีการแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรมในการยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะกระท าโดย 

การให ้ขอใหห้รือรบัว่าจะให ้เรียก รบัหรือยอมจะรบัเงิน/ทรพัยส์ิน หรือประโยชน์

อ่ืนใด  

หรือ ใชก้ าลงัประทุษรา้ย/โดยข่มขู่ว่าจะใชก้ าลงัประทุษรา้ย 

-แสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ  

-ส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

โดยมีวตัถุประสงคที์จ่ะแสวงหาประโยชนแ์ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดว้ยกนั                                        

หรือเพือ่ใหป้ระโยชนแ์ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายหนึง่รายใด เป็นผูม้ีสิทธิเขา้ท าสญัญา                

หรือ เพือ่หลีกเลีย่งการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  

หรือเพือ่ใหเ้กิดความไดเ้ปรียบหน่วยงานของรฐัโดยมิใช่ทางการประกอบธุรกิจ

ปกติ 

หมายความว่า การที่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายหนึง่หรือหลายราย กระท าการอย่างใดๆ......   

ระเบยีบ 

ขอ้ 4 

37 



“ผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติั” หมายความว่า 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสต์ามขอ้ 55 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตามขอ้ 70 

คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตามขอ้  74 

คณะกรรมการด าเนนิการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปตามขอ้ 114                                    

คณะกรรมการด าเนนิการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกตามขอ้ 120                                                                          

คณะกรรมการด าเนนิการจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ตามขอ้ 146 

คณะกรรมการด าเนนิการจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง 

โดยวิธีคดัเลือกตามขอ้ 149 

คณะกรรมการด าเนนิการจา้งออกแบบงานก่อสรา้งโดยวิธีประกวดแบบ ตามขอ้ 155 
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ระเบยีบ 

ขอ้ 4 



ระบบขอ้มูลสินคา้ (Electronic Catalog : e - Catalog 

.ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ ที่ผูป้ระกอบการได้

ลงทะเบยีนไวใ้นระบบจัดซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกส ์

โดยแสดงรายละเอียดของ

สินคา้ ภาพสินคา้พรอ้มค า

บรรยายประกอบ 

กรมบญัชีกลางไดจ้ดัแบ่งประเภท

เป็นหมวดหมู่ไว ้ 

เพือ่สะดวกต่อการสืบคน้ของ

หน่วยงานของรฐั  

ผูจ้ดัซ้ือจดัจา้ง 

ใหห้มายความรวมถงึ  

งานบริการ หรืองานจา้ง

ตามประเภทที่

กรมบญัชีกลางก าหนด 

ระเบียบ 

ขอ้ 4 

39 



 พ.ร.บ. หมวด 1 

บททัว่ไป 
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    ใหห้น่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทางของ พ.ร.บ. กฎกระทรวง   

            ระเบียบ และประกาศทีอ่อกตามความใน พ.ร.บ. 

การบงัคบัใช ้(ม.6) 

 รฐัวิสาหกิจ 

 มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 

 หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ 

หรือส่วนงานของหน่วยงานของรฐัที่

ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

 หน่วยงานของรฐัอ่ืนทีก่ าหนด 

ในกฎกระทรวง  

ประสงคจ์ะมีระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั

เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุใชเ้องทั้งหมดหรือบางส่วน 

ก็ใหก้ระท าได ้

จะก าหนดใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้ง 

โดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  

ตามมาตรา 56 เป็นอย่างอ่ืนก็ได ้

  
  ระเบียบ ขอ้บังคับ ขอ้บัญญัติดังกล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 

และใหป้ระกาศในราชกิจานุเบกษา 
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บทบญัญติัยกเวน้การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. (ม.7) 

1. การจดัซ้ือจดัจา้งของรฐัวิสาหกิจที่เกีย่วกบัการพาณิชยโ์ดยตรง 

2. การจดัซ้ือจดัจา้งยุทโธปกรณแ์ละการบริการที่เกีย่วกบัความมัน่คงของชาติโดยวิธี 

รฐับาลต่อรฐับาลหรือโดยการจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศ 

3. การจดัซ้ือจดัจา้งเพือ่การวิจยัและพฒันา เพือ่การใหบ้ริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 

หรือการจา้งที่ปรึกษา ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถด าเนนิการตาม พ.ร.บ. นี้ ได ้

4. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานในต่างประเทศ ที่สญัญาหรือ

ขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

5. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานในต่างประเทศ ที่สญัญาหรือ

ขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ร่วมกบัเงินงบประมาณ 

 

6. การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบนัอุดมศึกษา หรือ สถานพยาบาล โดยใชเ้งินบริจาครวมทั้งดอกผล 

ของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคร่วมกบัเงินงบประมาณ 
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 การจดัซ้ือจดัจา้งตาม ม.7(1)(2)และ(3) ทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้มิใหน้ า 

พ.ร.บ. มาใชบ้งัคบัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์ค่ณะกรรมการนโยบาย

ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 การยกเวน้ไม่ใหน้ าบทบญัญติัมาใชบ้งัคบันอกเหนือจาก ม.7(1)-(6) 

ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย 
 

                          หน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บการยกเวน้ 

         ** ตอ้งจัดใหม้กีฎหรือระเบยีบเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหาร  

   พสัดุตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางของ พ.ร.บ. น้ี 

         ** อย่างนอ้ยตอ้งมหีลกัการในเร่ืองความคุม้ค่า โปร่งใส มปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผล และตรวจสอบได ้

บทบญัญติัยกเวน้การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. (ม.7) 



44 

หลกัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ (ม. )  

คุม้ค่า 

โปร่งใส 
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

ตรวจสอบได ้

พสัดุตอ้งมีคุณภาพ มีคุณลกัษณะตอบสนอง 

การใชง้าน ราคาเหมาะสม มีแผน 

บริหารพสัดุเหมาะสม 

ชดัเจน 

กระท าโดยเปิดเผย  

ใหแ้ข่งขนัอย่างเป็นธรรม  

ปฏิบติัต่อผูป้ระกอบการ 

เท่าเทยีมกันมีเวลาเหมาะสม

เพยีงพอต่อการยืน่ขอ้เสนอ 

มีหลกัฐานชดัเจน มีการเปิดเผย

ขอ้มูลในทุกขั้นตอน 

มีการวางแผนการ 

จดัซ้ือจดัจา้ง/บริหาร 

พสัดุล่วงหนา้ เพือ่ใหเ้ป็นไป 

อย่างต่อเนือ่ง ก าหนดเวลา 

ที่เหมาะสมมีการประเมินผล

สมัฤทธ์ิของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

และการบริหารพสัดุ 

มกีารเก็บขอ้มลูการจัดซ้ือจัดจา้งและ

การบริหารพสัดุอย่างเป็นระบบ 

เพือ่ประโยชนใ์นการ 

ตรวจสอบ 

ถา้ไม่เป็นไปตามหลกัการ แต่ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างมีนยัส าคญั  หรือกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืน การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นใหใ้ชไ้ด ้ 
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การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ (ม.9)  

Specification 

วตัถุ 

ประสงค ์

เทคนิค 
คุณภาพ    หา้ม ก าหนดใกลเ้คยีงยีห่อ้ใด 

ยีห่อ้หนึง่ หรือของผูข้ายรายใด 

รายหนึง่โดยเฉพาะ 

 

  เวน้แต่ มยีีห่อ้เดียว หรือตอ้งใช้

อะไหล่ของยีห่อ้ใด ใหร้ะบุยีห่อ้นัน้ได ้
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o หา้มเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ต่อผูซ่ึ้งไม่เกีย่วขอ้ง 

    หรือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 

o ส่วนที่เป็นสาระส าคญัและเป็นขอ้มูล 

    ทางเทคนิค 

o ที่อาจก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ 

การเปิดเผยขอ้เสนอ (ม.10)  

       เวน้แต่ เปิดเผยต่อผูม้อี านาจตามกฎหมาย หรือ 

การด าเนินการตามกฎหมาย 
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o ตอ้งท า “แผนการจัดซ้ือจัดจา้งประจ าปี”  

o ประกาศในระบบ e-gp และหน่วยงานของรัฐ 

o ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.11)  

   หลกัเกณฑ ์วธีิการ รายละเอียด และการเปลีย่นแปลงแผน ใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 



48 

แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.11)  

            เวน้แต่ 

    1. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนตาม ม.56(1)(ค) 

• กรณีพสัดุที่ใชใ้นราชการลบัตาม ม.56(1)(ฉ) 

    2. การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• กรณีที่มีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม ม. 56(2)(ข) 

• กรณีจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินตาม ม.56(ข)(ง) 

• กรณีเป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาดตาม ม.56(2)(ฉ) 

    3. งานจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• กรณีที่มีวงเงินค่าจา้งตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตาม ม.70(3)(ข) 

• กรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม.70(3)(ฉ) 

    4. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติตาม ม. 2(3) 



(ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ) ส่วนที ่5 การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจา้ง 

1.ช่ือโครงการ 

2.วงเงินที่จะจดัซ้ือจดัจา้งโดยประมาณ 

3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจดัซ้ือจดัจา้ง 

4. รายการอ่ืนตามท่ีกรมบญัชีกลาง

ก าหนด 

เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบ

วงเงินงบประมาณที่จะใช้

จดัซ้ือจดัจา้งแลว้ให้

เจา้หนา้ที่/ผูไ้ดร้บั

มอบหมายจดัท าแผนการ

จดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 

1.ใหเ้จา้หนา้ที่หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายจดัท ารายงาน/

ระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีเปลีย่น 

2. เสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเห็นชอบแผนให้

ประกาศเผยแพร่ใน website ตามขอ้ 11 วรรคสาม

ต่อไป 

1. หลงัจากเผยแพร่แผนฯ ใหจ้ดัซ้ือจดั

จา้งใหเ้ป็นไปตามแผนและขัน้ตอนของ

ระเบยีบ เพือ่ใหพ้รอ้มทีจ่ะลงนามสญัญา/

ขอ้ตกลงไดท้นัทีเมือ่ไดร้บัอนุมติัทาง

การเงินแลว้ 

ใหหั้วหนา้เจา้หนา้ทีป่ระกาศ

เผยแพร่แผนฯ ทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบแลว้ ในเว็บไซตข์อง

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน

ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง

ก าหนด และปิดประกาศโดย

เปิดเผยที่ส านกังาน เวน้แต่ 

กรณีที่บญัญติัไว ้

ตามมาตรา 11 วรรคหนึง่ 

2 3 

ใหเ้สนอแผนฯ 

เพือ่ขอความ

เห็นชอบจาก  

หวัหนา้หน่วยงาน 

ของรฐั 

เสนอขอความ

เห็นชอบแผน 

 

ในแผนฯอย่างนอ้ย 

ตอ้งมรีายการ ดงันี้   

. 

4 

เผยแพร่แผน ฯ 

ใหเ้ริม่จดัท าแผนฯ        

ไดเ้มือ่ใด 

หากหน่วยงานของรฐัไม่

ประกาศแผนในเว็บไซต์

กรมบญัชีกลาง จะไม่

สามารถจดัซ้ือจดัจา้ง

โครงการนั้นได ้

การเตรียมจดัซ้ือจดัจา้ง 5 

ขอ้ 13 

ขอ้13 

ขอ้ 11 
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ขอ้ 12 
การเปลีย่นแผน 

7 
6 

1 



        หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0405.2/ว 0220 ลว. 30 มิ.ย. 2560  

และ กค (กวพ) 0405.2/ว 262 ลว. 18 ก.ค. 2560 

เร่ือง แนวทางปฏบัิติในการจัดหาพสัดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  

ความพรอ้มดา้นเงินงบประมาณ 

 กรณส่ีวนราชการ 

ใหด้ าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งได ้

เมือ่ทราบยอดเงินงบประมาณ 

1. ค าว่าทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ใหถ้อืว่า เมือ่

คณะกรรมาธิการวิสามญั พจิารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2561 รายส่วนราชการเป็นทีส่ิ้ นสุดแลว้ ก่อนทีจ่ะน าเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ในวาระ 2 

2. หลงัจากทราบยอดเงินงบประมาณฯตามขอ้ 1 แลว้  

ใหส่้วนราชการส่วนกลางเร่งแจง้ยอดเงินใหก้ารจัดหาใหส่้วนราชการส่วน

ภมูภิาคทราบ เพือ่ใหร้าชการส่วนภมูภิาคด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัด

จา้งจนถงึขัน้ตอนไดตั้วผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไวก่้อนได ้เวน้แต่ ขัน้ตอนการลงนาม

สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ ใหป้ฏบัิติตามเง่ือนไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 

 กรณีราชการส่วนภูมิภาค 

จะมกีารลงนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือไดต่้อเมือ่ พ.ร.บ. 

งบประมาณ ฯ พ.ศ.2561 มผีลใชบ้ังคับ และไดรั้บจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

จากส านักงบประมาณแลว้  

กรณีที่ไม่ไดจ้ดัสรรเพือ่การจดัหาดงักล่าว สามารถยกเลิกการจดัหาได ้

3. ในการจดัหาพสัดุ ใหก้ าหนดเป็น

เง่ือนไขในเอกสารประกาศฯไวด้ว้ยว่า 

การจัดซ้ือจดัจา้งครัง้นี้  
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       ( ต่อ ) หนงัสือแจง้เวียน การจัดหาพสัดุ 

ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 มผีลใชบ้ังคับ 

4. ในการบนัทึกขอ้มูลในระบบ การจัดซ้ือจัดจา้งภาครฐั ดว้ยระบบอิเล็กทรอนกิส ์Electronic Government 

Procurement : e-GP ใหบ้นัทึกขอ้มูลโครงการจดัซ้ือจัดจา้งไดท้นัที โดยไม่ตอ้งระบุรหสังบประมาณ  

และรหสัแหล่งของเงิน  

แต่ใหบ้ันทึกใหแ้ลว้เสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ  

5. เนือ่งจาก พ.ร.บ. จดัซ้ือจัดจา้งฯ มีผลใชบ้งัคบัวนัที ่23 สิงหาคม 2560 

โดยมาตรา 128 บญัญติัว่า 

การจดัซ้ือจัดจา้งทีไ่ดด้ าเนนิการตามระเบยีบฯ พสัดุ 

พ.ศ. 2535 ไปก่อนวนัที ่พ.ร.บ. มีผลใชบ้งัคบั และ

จ่ายเงินยงัไม่แลว้เสร็จ  

  ใหด้ าเนนิการตามระเบยีบฯ พสัดุ พ.ศ. 2535 

ขอ้ยกเวน้ 

1.กรณทีีก่ารจัดซ้ือจัดจา้งดังกล่าว 

ยงัไม่ไดป้ระกาศลงในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง      

หรือ 

2.กรณีทีม่ีการยกเลิกการจดัซ้ือจัดจา้ง 

  แลว้ต่อมามีการจดัหาใหม่  

 ใหด้ าเนนิการตาม พ.ร.บ. ใหม่นี้   
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การบนัทึกขอ้มูล (ม.12)  

ใหม้กีารบันทึกรายงานรายละเอียด วธีิการ 

   และขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจา้ง และจัดเก็บไว ้

   อย่างเป็นระบบ เพือ่ประโยชน ์

   ในการตรวจสอบ  

 วธีิการและขัน้ตอน การรอ้งขอเพือ่ดูบันทกึรายงาน ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 



“เมือ่สิ้ นสุดกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งแต่ละครัง้ หน่วยงานของรัฐตอ้งจัดใหม้กีารบันทกึ

รายงานผลการพจิารณาโดยมรีายละเอียด วธีิการ ขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง และจัดเก็บไว้

อยา่งเป็นระบบ  เพือ่ประโยชน์ในการตรวจดูขอ้มลูเมือ่มกีารรอ้งขอ วธีิการจดัท าใหเ้ป็นไป

ตามทีรั่ฐมนตรีก าหนด 

(1) รายงานขอซ้ือขอจา้ง 

(2) เอกสารเกีย่วกบัการรบัฟัง

ความคิดเห็น ค าวิจารณร่์าง TOR 

/รายละเอียด SPEC และผลการ

พจิารณา(ถา้มี) 

(3) ประกาศ/เอกสารเชิญ

ชวนหรือหนงัสือเชิญชวน

และเอกสารอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ขอ้เสนอของผูย้ืน่

ขอ้เสนอทุกราย 

(5) บนัทึกรายงานผล

การพจิารณาคดัเลือก

ขอ้เสนอ 

(6)ประกาศผลผูช้นะการ

จดัซ้ือจัดจา้งหรือ/ผูไ้ดร้บั

การคดัเลือก 

(7) สญัญาหรือขอ้ตกลงเป็น

หนงัสือ/การแกไ้ขสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 

(8) บนัทึกรายงาน

ผลการตรวจรบัพสัดุ 

มาตรา 12 “การจัดท าบันทึกรายงานผลการพจิารณา ” 

ระเบยีบการกระทรวงการคลังฯ ส่วนที ่7 เร่ืองการจัดท าบันทกึรายงานผลการพจิารณา      

ขอ้ 16 ก าหนดว่า อย่างนอ้ยตอ้งมรีายการดังน้ี 
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หน่วยงาน

ของรฐั

จดัท า 



การจัดซ้ือจัดจา้งโครงการใด  

ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานใด ใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

การจดัซ้ือจดัจา้งที่มีวงเงินเล็กนอ้ย 

 (กฎกระทรวงขอ้ 4- วงเงินไม่เกิน 100,000บาท) 

ที่ไม่ตอ้งท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  

ซ่ึงไม่อาจท าบนัทึกรายงานผลได ้

ใหใ้ชเ้อกสาร

หลกัฐานการ

จดัซ้ือ          

จดัจา้งนั้นแทน 

ใหใ้ชเ้อกสารจาก

ระบบประกอบ

เป็นบันทกึรายงาน

ผล ได ้

กรณหีน่วยงานของรัฐ ท าเอกสาร                 

ในระบบ  E-GP ทุกข้ันตอน  

(ต่อ) เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบจัดท าบนัทึกรายงานผล  
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การมีส่วนไดเ้สีย (ม.13)  

   ผูที้่มีหนา้ที่ด าเนินการ 

   ตอ้งไม่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ  

   หรือคู่สญัญาในงานนั้น 

 ถา้มีส่วนไดเ้สีย แต่ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างมีนยัส าคญั 

การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นย่อมไม่เสียไป 
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ขอ้ผิดพลาดเล็กนอ้ย (ม.14)  

การด าเนินการในขั้นตอนหนึง่ขั้นตอนใด 

ผิดพลาดหรือหลงผิดเล็กนอ้ย และ 

ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้ง อย่างมีนยัส าคญั 

การจัดซ้ือจดัจา้งนั้นย่อมไม่เสียไป 

                  ผูม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง  

            ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบรฐัมนตรีก าหนด 

มาตรา 15 



ผูม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 

ผูมี้อ านาจสัง่ซ้ือ หรือสัง่จา้งพสัดุโดยวิธีใด ตามพระราชบญัญติันี้   

จะเป็นผูด้ ารงต าแหน่งใด และภายในวงเงินเท่าใด  

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรี ก าหนด 

มาตรา 15 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

ระเบียบฯท่ีรมต.ก าหนด ในขอ้ 84 85 และ 86 

ผูม้ีอ านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 200 ลา้นบาท 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

ผูม้ีอ านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 100 ลา้นบาท 

ผูม้ีอ านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชั้น เกิน 50 ลา้นบาท 

ขอ้ 87 ผูม้ีอ านาจเหนอืชั้นข้ึนไปอีกหนึง่ชั้นใหเ้ป็นไปตามบญัชีแนบทา้ยระเบยีบนี้  

รฐัวิสาหกิจใด จะก าหนดแตกต่าง ใหเ้สนอขอความเห็นชอบต่อ คกก.วินจิฉยั  

เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหร้ายงานสตง.ทราบดว้ย 
ขอ้ 88 
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ผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไปหนึง่ชั้นในการอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งแนบทา้ยระเบยีบนี้  

1. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ปลดักระทรวง/ปลดัทบวง 

4. รฐัวิสาหกิจ 

5. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 

3. ส่วนราชการส่วนทอ้งถิน่ 

2. ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐันั้นเป็นผูใ้ชอ้ านาจ

เหนือข้ึนไปหนึง่ชั้นเอง 

คณะกรรมการของรฐัวิสาหกิจ 

สภามหาวิทยาลยั 

ปลดักระทรวงตน้สงักดัเจา้ของงบประมาณ 

ผูว่้าราชการจงัหวดั 

6. ส่วนราชการที่ข้ึนตรงต่อ

นายกรฐัมนตรีหรือรฐัมนตรี 

ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส านกังานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร หรือ

กรุงเทพมหานคร 
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ผูมี้อ านาจเหนือข้ึนไปหนึง่ชั้นในการอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งแนบทา้ยระเบยีบนี้  

 . กรณีไม่มีผูบ้งัคบับญัชา  

ผูก้ ากบัดูแล หรือผูค้วบคุม 

ผูบ้งัคบับญัชา ผูก้ ากบัดูแล หรือผูค้วบคุม

ชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหนึง่ แลว้แต่กรณี 

ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐันั้นเป็นผูใ้ช้

อ านาจเหนือข้ึนไปหนึง่ชั้นเอง 

7. กรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว ้

ตาม 1. – 6. 



ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ  

ส่วนที ่3  เร่ือง ผูม้อี านาจ และการมอบอ านาจ ไวส้รุปดังน้ี 

ผูม้อี านาจ 

ด าเนินการตาม

ระเบยีบน้ี 

ผูด้ ารงต าแหน่ง หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

เวน้แต่ กระทรวงกลาโหม/หรือหน่วยงานของรฐัอ่ืนทีผู่ร้กัษาการตาม

ระเบยีบนี้ (รมต.คลงั)ประกาศก าหนดใหห้น่วยงานของรฐันั้นสามารถ

ก าหนดหน่วยงานระดบัใดผูบ้งัคบับญัชาชั้นใด ต าแหน่งใด มีอ านาจ

ด าเนนิการตามระเบยีบนี้  ก็ใหก้ระท าได ้

ไดแ้ก่ 

การมอบ

อ านาจ 

 

ผูม้ีอ านาจตามขอ้ 6 และผูม้ีอ านาจสัง่ซ้ือสัง่จา้ง 

จะมอบอ านาจเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งใด ก็ได ้โดยใหค้ านึงถงึ

ระดบั ต าแหน่งหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ านาจเป็นส าคญั 

 

ขอ้ 6 

หา้มผูร้บัมอบ

อ านาจมอบต่อ 

 

1.มอบใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั – ผูว่้าฯมอบต่อไดโ้ดยมอบให ้รองผูว่้าฯ หรือผูช่้วย

ผูว่้าฯ ปลดัจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการประจ าจังหวดั 

และใหผู้ว่้าฯแจง้ผูม้อบอ านาจชั้นตน้ทราบดว้ย 

-กรณีมอบใหน้อกเหนือ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากเจา้ของอ านาจเดิมก่อน 

 

ยกเวน้ 60 

ใหแ้จง้ผูร้กัษาการตามระเบยีบ + สตง. ทราบดว้ย 
เมือ่ก าหนดเป็น

ประการใดแลว้ 

ขอ้ 7 



61 

ถา้มีกฎหมายก าหนดเรื่องมอบ

อ านาจ/มอบต่อไวเ้ฉพาะ/ให้

ส่งส าเนาให ้สตง.ทราบดว้ย 

 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

 

 

และเพือ่ความคล่องตวั-ใหม้อบแก่ผูด้ ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดบั 

 

ขอ้ 8 

 

กรณีจ าเป็นเพือ่ประโยชนข์องภาครฐัโดยรวม  

 หน่วยงานของรฐัใดจะมอบอ านาจใหห้น่วยงานของรฐัอ่ืนจดัซ้ือจดัจา้ง

แทน ก็ใหก้ระท าได ้

ใหผู้ม้อบอ านาจส่งส าเนาหลกัฐานการมอบอ านาจให ้สตง. ทราบดว้ย 

 

การมอบอ านาจ 

และการมอบอ านาจต่อ 

ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงาน

ของรฐัอ่ืนที่รฐัมนตรีประกาศก าหนดตามขอ้ 6 



มาตรา ๑๖-๑๙ 

หมวด 2 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผูป้ระกอบการ 

ในการป้องกนัการทุจริต 
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 เพือ่ความโปร่งใส  

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัใหภ้าคประชาชน 

    มีส่วนร่วมสงัเกตการณ ์

 ขั้นตอนหนึง่ขั้นตอนใด 

    ของการจดัซ้ือจดัจา้ง 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ม.16) 
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การจดัท า “ขอ้ตกลงคุณธรรม” ตามโครงการความ

ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

 วงเงิน 

 มาตรการป้องกนัการทุจริต 

 ความเสีย่งต่อการทุจริต 

 ความคล่องตวั 

 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ม.17) 
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 ใหจ้ดัท าเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัเจา้ของโครงการและ

ผูป้ระกอบการที่จะเขา้ยืน่ขอ้เสนอ โดยตกลงกนัว่า “จะไม่กระท าการทุจริต” 

 ใหมี้ผูส้งัเกตการณ ์

มีความรู ้ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ ์

เป็นกลาง 

ไม่มีส่วนไดเ้สีย 

   เขา้ร่วมสังเกตการณต์ัง้แต่ขัน้ตอนการจัดท าร่าง TOR  

จนสิ้ นสุดโครงการ 

ขอ้ตกลงคุณธรรม (ม.1 ) 

 แนวทางและวธีิด าเนินการ  แบบขอ้ตกลง  การคัดเลอืกผูส้ังเกตการณ ์และ

การจัดท ารายงาน คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกิษา 



66 

ผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

ในประเภทหรือมวีงเงินที ่ค.ป.ท. ประกาศก าหนด  

ตอ้งจัดท านโยบายและแนวทางในการป้องกัน 

   การทุจริต  

นโยบายในการป้องกนัการทุจริต  (ม.19) 

มาตรการขั้นต า่ ตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ก าหนด  
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หมวด 3 

คณะกรรมการ 

(มาตรา 20-45) 



คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั 

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณแ์ละขอ้รอ้งเรียน 

1 

2 

3 

4 

5 



1. คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจัดจา้ง 

และการบริหารพสัดุภาครฐั 

เสนอแนะนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งต่อคณะรฐัมนตรี 

เสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพ 

การจดัซ้ือจดัจา้งต่อคณะรฐัมนตรี 

ก ากบัดูแลการจดัซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจรรยาบรรณของเจา้หนา้ที่ 

จดัท ารายงานเกีย่วกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั 

1 

2 

3 

4 

5 



         2. คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการ

จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

- การหารือตาม ม.   ม.13 หรือ ม.14 ตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัท่ีไดร้บัขอ้หารือ หากเห็นสมควรใหส้ัง่ระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนได ้ 

เวน้แต่ จะลงนามในสญัญาแลว้ 

- กรณีที่เห็นว่าการไม่ปฏิบติัตาม ม.   ม.13 หรือ ม.14 มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้ง 

อย่างมีนยัส าคญั มีอ านาจสัง่ยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น เวน้แต่ จะลงนามในสญัญาแลว้ 

เสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงัในการพิจารณา 

สัง่ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สญัญาเป็นผูท้ิ้งงาน การอุทธรณ์

ค าสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน และการเพิกถอนรายช่ือผูท้ิ้งงาน 

1 

 3 

วินจิฉยัปัญหาขอ้หารือ อนุมติัยกเวน้ หรือผ่อนผนัการไม่ปฏิบติัตามระเบยีบ 



         3. คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 

  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง 

  ก ากบัดูแลการก าหนดราคากลางใหเ้ป็นไปตามแนวทาง 

  ของ พ.ร.บ. นี้  

  วินจิฉยัปัญหาขอ้หารือ อนุมติัยกเวน้ หรือผ่อนผนั 

  การไม่ปฏิบติัตามรายละเอียดหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลาง 

  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการข้ึนทะเบียน  

  ผูป้ระกอบการ 

1 

2 

3 

4 



4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

ก าหนดแนวทาง และวิธีการในการด าเนินโครงการความ

ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

ก าหนดแบบของขอ้ตกลงคุณธรรม 

คดัเลือกโครงการ และผูส้งัเกตการณเ์พือ่เขา้ร่วมโครงการ 

  1 

  2 

 3 



5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแ์ละขอ้รอ้งเรียน 

พิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณแ์ละ        

ขอ้รอ้งเรียน กรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน

ของรฐัมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางของพระราชบญัญติั 

กฎกระทรวง และระเบยีบที่ออก

ตามความในพระราชบญัญติั 



หมวด 4 

องคก์รสนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้ง 

และการบริหารพสัดุภาครฐั 

(มาตรา 46-50) 



1. พฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

      ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส ์

    และเป็นศูนยข์อ้มูลเกีย่วกบั 

      การจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

               (ม.46) 

2. จดัท าฐานขอ้มูลราคาอา้งอิง 

     ของพสัดุ และข้ึนทะเบยีน 

       ผูป้ระกอบการ 

        (ม.47) 

3. รวบรวม วิเคราะห ์และประเมินผล

การปฏิบติังานของหน่วยงานของรฐั 

และจดัท ารายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบาย 

(ม.4 ) 

4. ฝึกอบรมเจา้หนา้ทีใ่หม้ีความรู้

เกีย่วกบัการจดัซ้ือจัดจา้งและ 

การบริหารพสัดุภาครฐั 

ตามหลกัวิชาชีพ 

(ม.49) 

กรมบญัชีกลางเป็นองคก์ร

สนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจัดจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั 

องคก์รสนบัสนุน 



เงินเพิม่ประจ าต าแหน่ง (ม.49) 

ผ่านการอบรมตามหลกัสูตร 

ที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

เจา้หนา้ที่ที่ด ารงต าแหน่ง 



หมวด 5 

การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 

(มาตรา 51-53) 



การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 

คณะกรรมการราคากลาง 

และข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 

ประกาศก าหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 

• ผูป้ระกอบการงานก่อสรา้ง 

• งานก่อสรา้งสาขาใด 

• ผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้ร่วม 

ยืน่ขอ้เสนอตอ้งข้ึนทะเบียน 

ไวก้บักรมบญัชีกลาง 

(ม.51) 

• ผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืน 

• ผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้ร่วม 

ยืน่ขอ้เสนอตอ้งข้ึนทะเบยีน 

ไวก้บักรมบญัชีกลาง 

(ม.52) 

ประกาศรายช่ือ 

ผูป้ระกอบการทีข้ึ่นทะเบียน 

ไวใ้นระบบ e-GP 

(ม.53) 

หน่วยงานของรฐั 

 ไม่ตอ้งจัดใหม้ีการข้ึน

ทะเบยีน 

ประเภทนั้นอีก 

 ใหก้ าหนดเป็นคุณสมบติั 

ผูม้ีสิทธิเขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

ไวใ้นประกาศเชิญชวนดว้ย 



กฎกระทรวง 

เรือ่ง คุณสมบติัของผูม้ีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการงานก่อสรา้ง 

   หมวด 1 ก าหนดคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการ 

หมวด 2 ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

หมวด 3 ก าหนดการเพิกถอนและการยกเลิกการข้ึนทะเบยีน 

หมวด 4 ก าหนดการอุทธรณก์รณีกรมบญัชีกลางไม่รบัการข้ึนทะเบยีน ไม่ต่อ 

ทะเบยีน หรือปรบัลดระดบัชั้นของผูป้ระกอบการ หรือเพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
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หมวด 6 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 

(มาตรา 54-6 ) 



วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทัว่ไป ที่มีคุณสมบติัตรง      

ตามเงือ่นไขท่ีก าหนด 

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

(ม.55(1)) 

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนด 

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย  

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ  

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามก าหนดนอ้ยกว่า 3 ราย 

(ม.55(2)) 

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามที่ก าหนด 

รายใดรายหนึง่ 

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง 

(ม.55(3)) 



 

มาตรา 56 การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ  

ขอ้ 56 ใหห้น่วยงานของรฐัเลือกใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน  

“วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป” ไดแ้ก่ การซ้ือหรือการจา้งที่หน่วยงานของรฐัเชญิชวน

ผูป้ระกอบการทัว่ไปทีม่คุีณสมบัติตรงตามเง่ือนไขทีก่ าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์ 

(Electronic Market : 

e-Market) 

ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไปทีเ่ป็น

สินคา้ไม่ซับซอ้น มมีาตรฐานซึง่

ไดก้ าหนดประเภทสินคา้ไวใ้น 

e-Catalog  

2.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Bidding :              

e-Bidding) 

ไดแ้ก่ จดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป 

เป็นสินคา้ทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวใ้น 

 e-Catalog 

 

ระเบยีบฯ ที่ รมต. ก าหนด 

  
3.วิธีสอบราคา 

ไดแ้ก่ จดัหาพสัดุวงเงิน  

เกิน 500,000 บาทข้ึนไป 

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้

กระท าไดเ้ฉพาะกรณีหน่วยงานของ

รฐัมีทีต่ั้งอยู่ในพื้ นทีม่ีขอ้จ ากดัใน

การใชส้ญัญาณอินเตอรเ์นต็ท าให้

ไม่สามารถด าเนินการดว้ยวิธี 

 e-Market/ e-Bidding โดยให้

ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นไวด้ว้ย 

สามารถกระท าได ้ 3 วิธี 
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83 

ใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือก ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 

พสัดุที่มีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซบัซอ้น หรือตอ้งผลิต ก่อสรา้ง หรือใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการ 

ที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสูงและผูป้ระกอบการมีจ านวนจ ากดั 

มีความจ าเป็นเร่งด่วน อนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณที์่ไม่อาจคาดหมายได ้

ลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคที่จ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ 

ตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนนิการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 

ใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบั 

ความมัน่คงของประเทศ 

งานจา้งซ่อมพสัดุที่จ าเป็นถอดตรวจใหท้ราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน  

จึงจะประมาณค่าซ่อมได ้

กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

วิธีคดัเลือก 

ม.56(1) 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 



84 

ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ  

หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือก ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ครั้งหนึง่ไม่เกินวงเงินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มีผูป้ระกอบการทีม่ีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือ 

ตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสัดุอืน่ทีจ่ะใชท้ดแทนได ้

มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออนัตราย 

และการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้และอาจท าให ้

เกิดความเสียหายรา้ยแรง 

เป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุทีไ่ดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติม 

โดยมูลค่าของพสัดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุทีไ่ดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 

เป็นพสัดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรฐั องคก์ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน 

ของต่างประเทศ 

ที่ดินหรือสิง่ปลูกสรา้งที่จ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 

กรณีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

วิธีเฉพาะ 

เจาะจง 

ม.56(2) 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 



 

 

 

ระเบยีบกระทรวงการคลงั ส่วนที่  4 

ขอ้ 9 [สืบเนือ่งจาก พ.ร.บ. มาตรา 57 มาตรา 71 มาตรา 85]  

 

 

 

-ใหก้รมบญัชีกลางจดัท าแนวทางปฏิบติั

ในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งผ่านทาง

ระบบจัดซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกส ์เพือ่ให ้

ขอ้ 10 การ

จดัท าคู่มือ 

วิธีการจดัซ้ือจดั

จา้งทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

พ.ร.บ.มาตรา 57 รายละเอียดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งในหมวดนี้  

ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสใ์นระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบญัชีกลางใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีร่ฐัมนตรีก าหนด 

 

ด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ ดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement : e - GP)  

ตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

  

ให ้

หน่วยงานของรฐั  
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หน่วยงานของรฐัและ

ผูป้ระกอบการ 

ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินการ 
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                              เพือ่ประโยชนข์องภาครฐัโดยรวม       

                              หน่วยงานของรฐัแห่งหนึง่แห่งใด 

                              อาจด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุใหก้บั 

                              หน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืนๆ ก็ได ้

 

ตามกรอบขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผูจ้ัดซ้ือจัดจา้ง 

   และคู่สัญญา 

ค านึงถงึความคุม้ค่าและวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

เป็นไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 

การรวมซ้ือรวมจา้ง  (ม.5 )  



ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 19 ก าหนดวิธีปฏิบติั  

กรณีรวมซ้ือรวมจา้งใหก้บัหน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืน ไวส้รุปไดด้งันี้  

“คณะกรรมการนโยบายฯ”  เพือ่ขอความเห็นชอบก่อน 

1 

ใหห้น่วยงานของรฐัทีจ่ะซ้ือหรือจะจา้งพสัดุใหก้บัหน่วยงานอ่ืนก าหนด 

ประเภทของพสัดุที่ตอ้งการซ้ือหรือจา้ง หลกัเกณฑ ์วิธีการ  

และรายละเอียดการด าเนินการซ้ือหรือจา้ง 

และเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบแลว้  

ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการ ตามวิธีการทีก่ าหนดต่อไป 

2 

กรณทีีเ่ห็นสมควร คณะกรรมการนโยบาย อาจประกาศก าหนดประเภทของพสัดุ 

รวมทัง้ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และรายละเอียดการด าเนินการซ้ือหรือจา้ง เพือ่ให้

หน่วยงานของรัฐปฏบิัติก็ได ้ 

3 

เสนอต่อ 

วิธีปฎิบติั     

ในการรวมซ้ือ 

รวมจา้ง 
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         เพือ่ประโยชนใ์นการจดัท า 

         - ร่างขอบเขตของงาน 

         - รายละเอียดของพสัดุทีจ่ะจดัซ้ือจดัจา้ง 

         - ร่างเอกสารเชิญชวน 

         ก่อนท าการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป    

         หน่วยงานอาจจดัใหม้ี “การรบัฟังความคิดเห็น” ร่าง TOR  

         หรือรายละเอียดของพสัดุทีจ่ะจดัซ้ือหรือจา้ง และร่างเอกสาร 

         เชิญชวนจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้

 หลกัเกณฑว์ธีิการและระยะเวลา เป็นไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรี

ก าหนดก าหนด 

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ม.59) 



งานก่อสรา้ง (ม.60) 

 ก่อนด าเนินการจา้งงานก่อสรา้ง  

ตอ้งจดัใหม้ีแบบรูปรายการ 

งานก่อสรา้ง 

ท าเองหรือจา้งออกแบบก็ได ้

 ยกเวน้ การจา้งออกแบบรวมก่อสรา้ง 

หลกัเกณฑวิ์ธีการจา้งออกแบบรวมก่อสรา้งใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบที่รฐัมนตรีก าหนด 



ลกัษณะการจา้งก่อสรา้งแบบเหมารวม  หมายถงึ **** 

-การจา้งผูร้บัจา้งเพยีงรายเดียว ใหท้ างาน

ครอบคลุมการส ารวจ ออกแบบ และก่อสรา้ง

จนแลว้เสร็จสมบูรณแ์ละบ ารุงรกัษาในช่วง

เริม่ตน้โครงการ 

แต่ก่อนเริม่โครงการ หน่วยงานของรฐั 

ตอ้งเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบาย  ก่อน 

กระท าได ้3 รูปแบบ 

 

2.จา้งก่อสรา้ง+หาเงินทุน 

(Turnkey Project)  คือให ้        

ผูร้บัจา้งด าเนินการทั้งโครงการจน

แลว้เสร็จจึงจะช าระเงินค่าด าเนิน

โครงการ และใหเ้ป็นผูจ้ดัหาแหล่ง

เงินทุนด าเนินการเองดว้ยซ่ึงตอ้ง

สามารถอา้งอิงไดต้ลอดทั้ง

โครงการ(Reference Based Price) 

 

1.จา้งออกแบบ+ ก่อสรา้ง 

(Design&Builtd Project) คือ

โครงการมีวงเงินลงทุนสูง เทคโนโลยี

ด าเนนิการสูง/จดัท าไดห้ลายรูปแบบ 

ส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ไม่เคย

ด าเนนิการในประเทศมาก่อน จึง

จ าเป็นตอ้งใชผู้ร้บัเหมาทีม่ีความรู ้

ความช านาญเป็นพเิศษ/การช าระเงิน

ค่าด าเนินการโครงกามรูีปแบบจ่าย

ช าระตามความกา้วหนา้ของงานเป็น

งวดๆ (Installment) 

3.จา้งออกแบบ+

ก่อสรา้ง+หาเงินทุน 

(จา้งเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จเต็ม

รูปแบบ) (Design & 

Build) โดยผูว่้าจา้ง

จะช าระค่าด าเนิน

โครงการเมือ่แลว้

เสร็จ 
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 ผูม้ีอ านาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ เจา้หนา้ที่คนใด 

คนหนึง่ก็ได ้

                                   * องคป์ระกอบและองคป์ระชมุ                                  

                                     ของคณะกรรมการ และหนา้ที ่

                                     ผูร้บัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง  

                                     ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่รฐัมนตรี 

                                     ก าหนด 

                                   * ค่าตอบแทน ใหเ้ป็นไปตามที่ 

                                     กระทรวงการคลงัก าหนด  

การแต่งตั้งผูร้บัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.61) 



การจดัท าประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ม.62) 

o วิธีประกาศเชิญชวนตาม ม. 55(1) 

o ตอ้งจดัท าประกาศและเอกสารเชิญชวน  

o จะซ้ือจดัจา้งพสัดุใด วนั เวลา สถานทีย่ืน่ขอ้เสนอและ

เงือ่นไขอื่น  

o ตอ้งเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศ 

o จะเผยแพร่วิธีอ่ืนได ้

      

     หลกัเกณฑ ์วธีิการและรายละเอียด เป็นไปตามระเบียบ

รัฐมนตรีก าหนด 



การจดัท าหนงัสือเชิญชวนในวิธีคดัเลือก 

และวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.62) 

o ใหห้น่วยงานของรฐัจดัท าหนงัสือเชิญชวน 

o ใหผู้ป้ระกอบการเขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

o ตามระเบยีบที่รฐัมนตรีก าหนด 



ราคากลาง (ม.63) 

ใหป้ระกาศรายละเอียดขอ้มูลราคากลาง และ 

    การค านวณราคากลาง 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

ตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด 



คุณสมบติัผูเ้สนอราคา (ม.64) 

    1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

    2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

    3. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ 

    4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอ 

  หรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัตาม 

  มาตรา 106 วรรคสาม 

    5. ไม่เป็นผูถู้กแจง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามมาตรา 109  

    6. คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 ใหก้ าหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชญิชวนว่า ผูท้ีจ่ะเขา้ยืน่

ขอ้เสนอตอ้งแสดงหลกัฐานถงึขีดความสามารถและความพรอ้มทีต่นมอียู่ 

ในเวลายืน่ขอ้เสนอดว้ย 



การคดัเลือกขอ้เสนอ (ม.65) 

 พิจารณาถงึประโยชนส์าธารณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

 ค านึงถงึเกณฑร์าคา และ เกณฑอ่ื์น ประกอบดว้ย ดงันี้  

      1. ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายกุารใชง้าน 

      2. มาตรฐานสินคา้หรือบริการ 

      3. บริการหลงัขาย 

      4. พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

      5. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 

      6. ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน 

      7. เกณฑอ่ื์นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 กรณตีาม 4. ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อย่างนอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือ

สนับสนุนพสัดุทีส่รา้งนวตักรรมหรือพสัดุทีอ่นุรักษพ์ลงังานหรือสิ่งแวดลอ้ม 



• ใหร้ฐัมนตรีออกระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการพจิารณาคดัเลือก 

• อย่างนอ้ยตอ้งก าหนดใหเ้ลือกเกณฑใ์ดเกณฑห์นึง่หรือหลายเกณฑก์็ไดป้ระกอบเกณฑร์าคา 

• กรณีไม่อาจเลือกเกณฑอ่ื์นประกอบ และจ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียว ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา 

• ตอ้งก าหนดน ้าหนกัของแต่ละเกณฑใ์หช้ดัเจน รวมทั้งการใหค้ะแนนพรอ้มดว้ยเหตุผล 

ของการใหค้ะแนนในแต่ละเกณฑ ์

• ใหป้ระกาศเกณฑที์ใ่ชใ้นการพจิารณาและน ้าหนกัของแต่ละเกณฑใ์นประกาศเชิญชวน 

หรือหนงัสือเชิญชวนแลว้แต่กรณี 

• การพจิารณาขอ้เสนอใหจ้ดัเรียงล าดบัตามคะแนน และใหเ้ลือกขอ้เสนอทีม่ีคะแนนสูงสุด 

• กรณีไม่สามารถออกระเบยีบการคดัเลือกของพสัดุทุกประเภทได ้จะก าหนดตวัอย่าง 

เพือ่เป็นแนวทางก็ได ้

• กรณีการจดัซ้ือจดัจา้งทีจ่ะตอ้งค านึงถงึเทคโนโลยขีองพสัดุ หรือคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

กรณีอ่ืนทีท่ าใหม้ีปัญหาในการพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ หน่วยงานของรฐัอาจก าหนดใหย้ืน่

ขอ้เสนอดา้นเทคนคิหรือขอ้เสนออื่นก่อนการพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหนึง่ก็ได ้ทั้งนี้  

ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก าหนด 

 

การคดัเลือกขอ้เสนอ (ม.๖๕) 



การประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๖๖) 

• ใหป้ระกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือกและเหตุผลสนบัสนุน 

 ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบญัชีกลาง และ

หน่วยงานของรฐัตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด และ 

 ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ

หน่วยงานของรฐั 

 



การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.67) 

   1. ไม่ไดร้บังบประมาณหรืองบประมาณไม่พอ 

   2. มีการกระท าที่เขา้ลกัษณะการมีผลประโยชนร่์วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สีย 

 กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

 การเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริต 

   3. การด าเนินการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือกระทบต่อ 

 ประโยชนส์าธารณะ 

   4. เกณฑอ่ื์นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   5. แจง้ผูป้ระกอบการทราบถงึเหตุผลในการยกเลิก 

   6. ประกาศในระบบ e-GP และหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

 กรณมีหีน่วยงานของรัฐเขา้เสนอราคาเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอตัง้แต่ 2 รายข้ึนไป  

มใิหถ้อืว่าหน่วยงานของรัฐนัน้มผีลประโยชน์ร่วมกันหรือมส่ีวนไดเ้สยีกับ

หน่วยงานของรัฐอื่น 



ขั้นตอนท่ี 1. 

การจดัท าร่างขอบเขตของงาน 

หรือรายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือ 

แบบรูปรายการงานก่อสรา้ง 

ระเบยีบกระทรวงการคลงั 

ส่วนที่ 2  

 เรือ่ง กระบวนการซ้ือหรือจา้ง  
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วิธี

ปฏิบติั 



- 

(1) แต่งตัง้คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึง่ หรือ 

(2) จะใหเ้จา้หนา้ทีห่รือบุคคลใดบุคคลหนึง่  

จัดท าร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ

พสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง + และก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

คดัเลือกขอ้เสนอดว้ย  

 

ในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการหรือ

มอบหมายเจา้หนา้ที่

ใหจ้ดัท าร่างขอบเขต

ของงาน หรือ 

ก าหนดรายละเอียด

คุณลกัษณะเฉพาะ

หรือแบบรูปรายการ

ก่อสรา้ง 

งานซ้ือหรือจา้ง ทีม่ใิช่การจา้งก่อสรา้ง  

ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึง่  

หรือ จะใหเ้จา้หนา้ที ่หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่  

จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง หรือจะด าเนินการจา้ง 

ตามความในหมวด 4 งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง ก็ได ้ 

การจดัท าร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ แบบรูป 

งานจา้งก่อสรา้ง  

วิธี

ปฏิบติั 

องค์ประกอบคณะกรรมการ  ระยะเวลาการพจิารณา  

และการประชมุของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ และ วรรคสอง  

 ใหเ้ป็นไปตามทีหั่วหนา้หน่วยงานของรัฐก าหนด  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั  

 

ขอ้ 21
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รบัผิดชอบ 
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ขอ้ 21 วรรคสอง 
พสัดุใดท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หากมีประกาศก าหนดมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม(มอก.)แลว้ 

เพือ่ประโยชนต่์อทางราชการ เพือ่ใหไ้ดพ้สัดุที่มีมาตรฐาน 

ใหก้ าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง       

หรือ รายการในการก่อสรา้ง 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 

หรือเพือ่ความสะดวก  

จะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐาน ก็ได ้

ใหก้ าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ

พสัดุดงักล่าว ใหส้อดคลอ้งกับรายละเอียด

คุณลกัษณะเฉพาะตามทีร่ะบุในคู่มอืผูซ้ื้อหรือ

ใบแทรกคู่มอืผูซ้ื้อทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม

จดัท าข้ึน 

กรณีพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้งฯ  

ยงัไม่มีประกาศ มอก.  

แต่มีผูไ้ดร้บัการจดทะเบียนไวแ้ลว้ 

ที่กระทรวงอุตสาหกรรม 



(๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือหรือจา้ง  

(๒) ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสรา้งที่จะซ้ือหรือจา้ง แลว้แต่กรณี  

(๓) ราคากลางของพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง  

(๔) วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวให ้

ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้งในครั้งนั้น  

(๕) ก าหนดเวลาที่ตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ  

(๖) วิธีที่จะซ้ือหรือจา้งและเหตุผลที่ตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีนั้น  

(๗) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ (ถา้มี) 

(๘) ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการ

ซ้ือหรือจา้ง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนงัสือเชิญชวน 

ขอ้ 22 การซ้ือหรือจา้งแต่ละวิธี ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งเสนอหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐั โดยเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที ่ตามรายการดงัต่อไปนี้  

การจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง  
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ระเบยีบ กค. ขั้นตอนที ่2 



กรณีไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้ไดแ้ก่  

การซ้ือหรือจา้งกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณ ์ทีไ่ม่อาจคาดหมาย

ไดต้ามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1)(ค)  

หรือกรณีมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน 

 ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2)(ง) 

หรือกรณีการซ้ือหรือจา้งทีม่ีวงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตาม

ความในมาตรา 96 วรรคสอง ซ่ึงไม่อาจท ารายงานตามปกติได ้

ใหเ้จา้หนา้ที่ หรือผูที้่รบัผิดชอบในการปฏิบติังานนั้น         

 จะท ารายงาน ตามวรรคหนึง่ 

 เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได ้

2 

3 

กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

วิธีปฏิบติั 

1 

ยกเวน้ 
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ระเบยีบ กค. 

ขอ้ 22 วรรคสอง 



(๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ตอ้งซ้ือ 

(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิง่ปลูกสรา้งที่ตอ้งการซ้ือ เนื้ อที่ และทอ้งที่ที่ตอ้งการ 

(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งที่น ั้น 

(๔) ราคาซ้ือขายที่ดินหรือสิง่ปลูกสรา้งใกลเ้คียงบริเวณที่จะซ้ือครั้งหลงัสุด 

ประมาณ 3 ราย 

(๕) วงเงินที่จะซ้ือ (วงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณว่าจะซ้ือในครั้งนั้น 

(๖) วิธีที่จะซ้ือ และเหตุผลที่ตอ้งซ้ือวิธีนั้น 

(๗) ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซ้ือ 

ขอ้ 23 ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ัดท ารายงานเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั  

โดยเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ ตามรายการดงัต่อไปนี้  

การซ้ือทีดิ่นหรือสิง่ปลูกสรา้ง 
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ระเบียบ กค. 

ขอ้ 24 เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ 

ตามขอ้ 22 หรือ 23 แลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่ด าเนินการซ้ือ/จา้ง นั้นต่อไปได ้



การแต่งตั้ง 

คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง 

การประชมุลงมติ 

และการเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

กบัผูเ้สนอราคา หรือคู่สญัญา 

วิธี

ปฏิบติั 
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ขั้นตอนที่ 3 



(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  

(3) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก  

(4) คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(5) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  

การแต่งตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง  

ระเบียบขอ้ 25 การซ้ือหรือจา้งแต่ละครั้ง [พ.ร.บ.มาตรา 61)  

ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั แต่งตั้ง “คณะกรรมการซ้ือหรือจา้ง” เพือ่ปฏิบติัการตามระเบียบนี้  

พรอ้มกบัก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ  

ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งแต่ละคณะ  

รายงานผลการพจิารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั  

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ถา้มีเหตุที่ท าใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พิจารณาขยายเวลาใหต้ามความจ าเป็น (มาตรา 61) 

การรายงานผล

ของ

คณะกรรมการ 
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องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการซ้ือหรือจา้งตาม

ขอ้ 25 แต่ละคณะ

ประกอบดว้ย  

ประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน  

ซ่ึงแต่งตั้งจาก ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ 

พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืน  

โดยใหค้ านึงถงึ ลกัษณะหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของ 

ผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้งเป็นส าคญั  

ขอ้ 26  

 

ในกรณจี าเป็นหรือ 

เพือ่ประโยชนข์องหน่วยงานของรฐั

จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนร่วมเป็น

กรรมการ ดว้ยก็ได ้

  

แต่ จ านวนกรรมการทีเ่ป็นบุคคลอ่ืน 

จะตอ้งไม่มากกว่าจ านวนกรรมการ 

ตามวรรคหนึง่ 

ควรแต่งตัง้ผูช้ านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิ

เกีย่วกับงานซ้ือ หรือจา้งนัน้ๆ 

เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

 (ตาม พ.ร.บ.มาตรา 61)  

คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

ที่จะแต่งตั้ง ทุกคณะ 

เงือ่นไข 

เงือ่นไข 
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การซ้ือ/จา้งครั้งเดียวกนั หา้มแต่งตั้งผูเ้ป็นกรรมการ e-Bidding / 

กรรมการสอบราคา/กรรมการซ้ือจา้งวิธีคดัเลือก “เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุ” หา้ม 



ใหป้ระธานหรือกรรมการผูนั้น้ลาออก

จากการเป็นประธานหรือกรรมการ  

ในคณะกรรมการที่ตนที่ไดร้บัการ

แต่งตั้งนั้น  

ขอ้ 27 การประชมุคณะกรรมการ แต่ละคณะ 

ใหป้ระธานและกรรมการออกเสียงคนละหนึง่

เสียง มติกรรมการใหถ้อืเสียงขา้งมาก 

เวน้แต่  

 คกก.ตรวจรบัพสัดุ ใหถ้อืมติเอกฉนัท ์

กรรมการตอ้งมาประชมุไม่นอ้ยกว่า              

กึง่หนึง่ ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 กรรมการคนใดคณะใดไม่เห็นดว้ย - ใหท้ าความเห็นแยง้ไว ้

ประธานตอ้งอยู่ในที่ประชมุดว้ยทุกครั้ง 

หากไม่สามารถปฏบิัติหนา้ทีไ่ดใ้ห้

เปลีย่นตัวประธานใหม่ 
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ใหป้ระธานหรือกรรมการผูนั้น้

ลาออกจากการเป็นประธานหรือ

กรรมการ ในคณะกรรมการที่ตนที่

ไดร้บัการแต่งตั้งนั้น  

ประธานกรรมการและ

กรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ในการซ้ือหรือจา้งครั้งนั้น  

 ใหเ้ป็นไปตาม 

 กฎหมายว่าดว้ยวธีิปฏบิัติราชการ

ทางปกครอง 

การมีส่วนไดเ้สียในเรื่องซ่ึงที่ประชมุ

พิจารณาของประธานกรรมการและ 

กรรมการ 

 และใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตัง้ผูอ่ื้นเพือ่ปฏบิัตหินา้ทีแ่ทน 

  [มาตรา ๑๓ มาตรา ๖๑] 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่า 

ตนเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกับผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือคู่สัญญาในการ  

ซ้ือหรือจา้งคร้ังนัน้  
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จะตอ้งไม่เป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกับ 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือคู่สัญญา 



 

 ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ในส่วนที่ 2 ขอ้ 6 

เรื่องการมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่ประชมุตาม พ.ร.บ. มาตรา 13 

  
กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า ประธานและคณะกรรมการมีส่วนไดเ้สียโดยตรง หรือโดยออ้มในเรือ่ง

ทีป่ระชมุพจิารณาหรือไม่ ใหพ้จิารณาตามหลกัเกณฑที์ก่ าหนดใน....... 

กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงไดแ้ก่ มาตรา 13 

2. เป็นคู่หมั้น หรือคู่สมรสของคู่กรณีเอง 

3. เป็นญาติของคู่กรณีเอง  คือ บุพการี หรือผูส้ืบสนัดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็น

ลูกพีลู่กนอ้งนบัไดเ้พยีงภายใน 3 ชั้น หรือเป็นญาติเกีย่วพนักนัทางแต่งงานนบัได้

เพยีง 2 ชั้น 

4. เป็น หรือเคยเป็น ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูพ้ทิกัษ/์ผูแ้ทนหรือตวัแทนของคู่กรณี 

5. เป็นเจา้หนี้  หรือ ลูกหนี้  หรือนายจา้งของคู่กรณี 

6. กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

1. เป็นคู่กรณีเอง 

111 



การซ้ือหรือจา้ง 

แต่ละวิธี 

ขั้นตอนที่ 4 

วิธีปฏิบติั 

112 



ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ส่วนที่ 1  

ขอ้ 18 

การซ้ือหรือจา้ง  เพือ่ 

“จดัท าพสัดุเอง” 

-ผูค้วบคุมรบัผิดชอบในการจัดท าเองนั้น  
- 

และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบติังาน  

โดยมีคุณสมบติัและหนา้ที่เช่นเดียวกบั 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  

เวน้แต่ หน่วยงานของรฐัที่ก าหนดใหมี้ผูร้บัผิดชอบ

โดยเฉพาะอยู่แลว้  

 

เพือ่ลดวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้งในครั้งเดียวกนั เพือ่ใหวิ้ธีการจดัซ้ือจดั

จา้ง หรืออ านาจในการสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป 

วิธีปฏิบติั 

ไดเ้พิม่หลกัเกณฑวิ์ธีจดัหาพสัดุนอกเหนือจากที่

พระราชบญัญติั ก าหนด กรณีเป็นการจดัท าเอง 

ใหม้ี 

113 

ขอ้ 20 หา้มมิให ้

แบ่งซ้ือแบ่งจา้ง โดย 

กรณีใด? จะเป็นการแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้ง 

ใหพ้จิารณาถงึวตัถุประสงคใ์นการจดัซ้ือจัดจา้งครั้งนั้น และความคุม้ค่าของทางราชการเป็นส าคญั 



ขอ้ 29 การซ้ือการจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

มี วิธีปฏิบติั  3 วิธี 

1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e – market) 

2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding) 

3. วิธีสอบราคา 
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o การซ้ือหรือจา้งทีม่ีความซบัซอ้น มีเทคโนโลยีสูง หรือ

มีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นตอ้งคดัเลือกพสัดุมีคุณภาพดีตาม

ความตอ้งการใชง้านของหน่วยงานของรฐั 

o ใหห้น่วยงานของรัฐใชเ้กณฑร์าคาประกอบเกณฑอ่ื์น 

ในการพจิารณา คัดเลอืก ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่คุีณภาพและ

คุณสมบตัิถกูตอ้ง ครบถว้น ซึง่ไดค้ะแนนรวมสงูสุดเป็นผู ้

ชนะการซ้ือหรือ จา้งหรือเป็นผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก  

นั้น และเป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐัมากทีสุ่ด  

ระเบียบขอ้  3 ให ้หน่วยงานของรฐัพจิารณาถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรฐั และ

วตัถุประสงคข์องการใชง้าน เป็นส าคญั ตามหลกัเกณฑด์งันี้   

o การซ้ือหรือจา้งที่มีการก าหนด

คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่เป็น

มาตรฐาน และมคุีณภาพดี

เพยีงพอตามความตอ้งการใชง้าน 

และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ของรัฐแลว้  

o ใหใ้ชเ้กณฑร์าคาในการคดัเลือก

ผูที้่เสนอราคาต า่สุดเป็นผูช้นะหรือ

เป็นผูไ้ดรั้บการคัดเลอืก 

 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หรือวิธีคดัเลือก  

  

1 2 
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ใชเ้กณฑร์าคา เกณฑร์าคา+เกณฑอื์่นตามมาตรา 65 



การซ้ือหรือจา้งที่มีการก าหนด

คุณลกัษณะเฉพาะที่จะตอ้ง

ค านึงถงึเทคโนโลยีของพสัดุหรือ 

คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ซ่ึง

อาจจะมีขอ้เสนอที่ไม่อยู่ในฐาน

เดียวกนั 

เป็นเหตุใหมี้ปัญหาในการ

พิจารณา คดัเลือกขอ้เสนอ 

ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดเป็นเงือ่นไขให้

มีการยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนอ

อ่ืนแยกมา ต่างหาก 

และใหห้น่วยงานของรฐัพจิารณาคดัเลือก 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอที่มีคุณสมบติัถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเป็น ประโยชนต่์อหน่วยงาน

ของรฐั 

ซึง่ไดค้ะแนนขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนอ

อ่ืนผ่านเกณฑขั์น้ต า่ตามทีห่น่วยงานของรฐั

ก าหนดแลว้ใหด้ าเนินการตาม (1) หรือ (2) 

ต่อไป (มาตรา 65) 

3 
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เกณฑต์ดัสินดา้นเทคนิคสินคา้ที่จะตอ้ง

ค านึงถงึเทคโนโลยีของพสัดุหรือ 

คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ซ่ึงอาจจะมี

ขอ้เสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกนั 



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์

(e – market) 

วิธีที่ 1 
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 คือ การซ้ือหรือจา้งที่มีรายละเอียด คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่  

“ไม่ซบัซอ้น” เป็นสินคา้หรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  

และไดก้ าหนดไวใ้นระบบขอ้มูลสินคา้ (e – catalog)  

โดยใหด้ าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Market : e – market) ตามวิธีการที่กรมบญัชีกลาง

ก าหนด ซ่ึงสามารถกระท าได ้2 ลกัษณะ ดงันี้  

ขอ้ 30 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์(e – market) 

(1)การเสนอราคาโดย 

ใบเสนอราคา  

ไดแ้ก่การจดัซ้ือจดัจา้งครั้งหนึง่ 

มีวงเงินเกิน 500,000 - 

5,000,000 บาท 

(2) การเสนอราคาโดย 

การประมูลอิเล็กทรอนิกส ์

ไดแ้ก่การจดัซ้ือจดัจา้งครั้งหนึง่ 

มีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท 

ใชสิ้นคา้ 

เป็น

ตวัก าหนด

วิธีการ 
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วสัดุส านกังาน 

ไดแ้ก่ 

 กระดาษ 

ถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์

งานทัว่ไป 

 ผงหมึก/ตลบัผง

หมึก (Toner) 

 แฟ้มเอกสาร เทปปิดส าหรบั 

การเขา้เล่ม 

 ซองเอกสาร 

สินคา้ทีไ่ม่ซบัซอ้น โดยใชวิ้ธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์(e – market )  

ไดแ้ก่การจดัหาสินคา้ 3 รายการ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น e-Catalog ดงัต่อไปนี้  

ยารกัษาโรค มี 2 รายการไดแ้ก่ 

2.1 Doxazosin  

ยารกัษาภาวะต่อมลูกหมากโต 

2.2 Calcium carbonate ยาป้องกนั

และรกัษาภาวะขาดแคลเซียม 

2 

1 

โตะ๊และเกา้อ้ีส านกังาน 
1.โตะ๊ส านกังาน 

1.1 ประเภทโตะ๊คอมพวิเตอร ์

1.2 ประเภทโตะ๊ท างาน 

3 
1.เกา้อ้ืส านกังาน 

1.1 เกา้อ้ีส านกังานแบบมีลอ้ 

1.2 เกา้อ้ีส านกังานแบบไม่มีลอ้ 119 



หนงัสือคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ 

ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวพ) 0405.2/ว 320 ลงวนัที ่24 ส.ค. 60 
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ก าหนดรายการพสัดุใน e-catalog เพิม่เติม อีก 20 รายการ 

1. ลวดเยบ็กระดาษ 11. เคร่ืองปรับอากาศ 

2. คลิปด าหนีบกระดาษ 12. เคร่ืองท าน า้เยน็แบบต่อท่อประปา 

3. ไมโครโฟน 13. เคร่ืองอบผ้าแบบอตุสาหกรรม 

4. ตู้ลอ็กเกอร์ 14. เคร่ืองซักผ้าอตุสาหกรรม 

5. ตู้เกบ็เอกสาร 15. เคร่ืองสแกนเนอร์ 

6. โทรทศัน ์ 16. เคร่ืองพิมพ์ 

7. ล าโพงห้องประชุม 17. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบบตั้งโตะ๊ 

8. เคร่ืองเยบ็กระดาษ 18. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ 

9. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 19. เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) 

10. เคร่ืองขยายเสยีง 20. เคร่ืองมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์ 



สรุปขั้นตอนการซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธี e-Market 

ขอ้ 34 การจดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้ง วิธี e – market 

ขอ้ 22 ท ารายงานขอซ้ือขอจา้งตามขอความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 
 

ขอ้ 35 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้ง 

 
ขอ้ 36 กรมบญัชีกลางจดัส่งประกาศและเอกสารไปยงัผูป้ระกอบการที่

ลงทะเบยีนสินคา้ในระบบไว ้และส่ง สตง. ทางระบบ e-GP 

ขั้นตอนที่ 

1 

2 

3 

4 

ขอ้ 37 วิธีการเสนอราคา 
5 

เสนอต่อผูมี้อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือ หรือสัง่จา้งต่อไป 

ขอ้ 40 เจา้หนา้ที่เมือ่ไดผู้ช้นะราคาใหพ้ิมพเ์อกสารในระบบ เฉพาะ 

รายต า่สุดรายเดียว สรุปรายงานผลเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 6 

7 
121 



ผูค้า้ 

กรอกขอ้มูลสินคา้ 

- รหสัสินคา้ 

(UNSPSC) 

-คุณสมบติั 

-(เตรียมพรอ้มใน

ระบบ) 

 

Market 

หน่วยงานของรฐั 

ก าหนดสินคา้(Spec) 

- คุณสมบติัสินคา้  

- จ านวน 

ก าหนดคุณสมบติัผูค้า้ 

-ฯลฯ 

(ก าหนดตวัอย่างประกาศไวใ้ห้

แลว้) 

โดยส่งใบเสนอราคา

ตามวนัเวลาที่

ก าหนดผ่านระบบ 

 e-GP ระยะท่ี 3/

โดยใหเ้สนอราคา 

ไดเ้พียงครั้งเดียว 

 

ประกาศทาง Internet 

ผูค้า้ที่

สนใจ 

ตอบ

กลบั 

แผนผงั e  - Market 

งานพสัดุ วนัรุ่งข้ึนตรวจสอบเอกสารเสนอราคา                           

แลว้เสนอหน.หน่วยงานประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา 

ท า

ประกาศ 

1 

2 

4 

5 

e-Catalog 

ศูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

กรมบญัชีกลาง  e-GP 

ระบบจะส่งประกาศไปยงัผูค้า้ที่

ลงทะเบยีนไวต้ามประเภท

สินคา้ที่ประกาศซ้ือ 

3 
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ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ดัท า                 

เอกสารซ้ือจา้ง และ

ประกาศเชิญชวน 

ตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบา

ยก าหนด  

พรอ้มประกาศ 

เผยแพร่ 

ขอ้ 34 การจดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้ง วิธี e – market 

-ถา้จ าเป็นตอ้ง

มีขอ้ความ  

หรือ 

รายการ

แตกต่างไปจาก

แบบที่

คณะกรรมการ 

นโยบายก าหนด 

เวน้แต่ หวัหนา้หน่วยงานของรฐั  

เห็นว่าจะมปัีญหาในทางเสยีเปรียบ                

หรือไม่รัดกุมพอ 

 ก็ใหส่้งร่างเอกสารซ้ือหรือจา้งและ

ประกาศเชิญชวนดงักล่าวไปให ้ 

ส านกังานอยัการสูงสุดตรวจ

พิจารณาก่อน 

แต่มีสาระส าคญัตามทีก่ าหนด

ไวใ้นแบบ และไม่ท าให้

หน่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ก็

ใหก้ระท าได ้

1 2 
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 วนัในการเสนอราคา 

     -ใหก้ าหนดเป็นวนั เวลาท าการ เท่านั้น  

 เวลาในการเสนอราคา 

-ใหถ้อืตามเวลาของระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนกิส ์

เป็นเกณฑ ์

 

ขอ้ 34 วรรคทา้ย “การก าหนดวนั เวลา การเสนอราคา” 

ในเอกสารซ้ือหรือจา้งและประกาศเชิญชวน วิธี e – market 

 

 ใหก้ าหนดเป็น “วนัถดัจากวันสุดทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่”

ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้ง   

124 



 

-จดัท ารายงานขอซ้ือ               

ขอจา้งตามขอ้ 22  

ขอความเห็นชอบจากหวัหนา้

หน่วยงานของรฐั 

 

เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบ 

แลว้  

 

 

 

ขอ้ 35 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้ง 

ดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ e – market 

  

-เผยแพร่ประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

และของหน่วยงานของรฐั 

 ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่

ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้  

 

ตอ้งติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 

ระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ 

1 

125 

ใหห้วัหนา้

เจา้หนา้ที่ 

2 

3 



 

 

ให ้

“กรมบญัชีกลาง” 

 

 

 

   

ขอ้ 36 การจดัส่งประกาศและเอกสารซ้ือจา้งวิธี e-Market  

ไปยงัผูป้ระกอบการ 

จดัส่งประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธี 

e-Market ไปยงัผูป้ระกอบการที่ลงทะเบยีน

ในระบบขอ้มูลสินคา้ไวแ้ลว้ 

กรณีที่ผูป้ระกอบการรายใด 

ยงัไม่ไดล้งทะเบยีนผูค้า้ในระบบe-GP  

 -หากประสงคจ์ะเขา้ร่วมเสนอราคาในครั้งนัน้ 

จะตอ้งลงทะเบยีนและน ารายละเอียดของพสัดุ

ลงในระบบขอ้มลูสนิคา้ก่อนการเสนอราคา 

และจดัส่งใหส้ านกังาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน 

ผ่านทาง

ระบบ 

อิเล็ก 

ทรอนิกส ์
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ขอ้ 37 การเสนอราคาดว้ย วิธี E-Market โดยหากเลือกใชวิ้ธี 

1. ใชใ้บเสนอราคา 2. วิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส ์

เมือ่ถงึก าหนด 

วนัเสนอราคา 
กรณีเป็นการซ้ือหรือจา้ง ตามขอ้ 30 (1)  

(โดยใบเสนอราคา)  

  ใหผู้ป้ระกอบการ  

เขา้สู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส ์ 

 และใหเ้สนอราคาภายในเวลาทีก่ าหนด  

 

 โดยสามารถเสนอราคาไดเ้พยีงครั้งเดียว 

 ระบบจะให ้“ยนืยนั” ราคา 

วิธีที่ 1. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา 

วิธีท า 

8.30-16.30 
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การซ้ือการจา้งตามขอ้ 30(2) โดยวิธีการประมูลอิเล็กทรอนกิส ์ 

วงเงินเกิน 5,000,000 บาทข้ึนไป แต่เป็นสินคา้ที่อยู่ใน e-Catalog 

3. ก าหนดวนัเสนอราคา 

หา้มร่น เลือ่นหรือเปลีย่นแปลงวนั

เสนอราคา  

 

1.ใหผู้ป้ระกอบการ

เขา้สู่ระบบตลาด

อิเล็กทรอนกิส ์ 

e-Market 

โดยใหล้งทะเบียน

ก่อนเร่ิมกระบวนการ

เสนอราคาภายใน

เวลา 15 นาท ี

 

2. ใหท้ดสอบระบบ 

เป็นเวลา 15 นาที

และใหเ้สนอราคา

ภายในเวลา 30 นาที 

******* 

โดยจะเสนอราคา

กีค่รั้งก็ได ้

เมือ่ถงึก าหนดวนัเสนอราคา(วนั/เวลาราชการ)) 
ให ้ผูข้าย/รบัจา้ง/ 

ผูใ้หบ้ริการ 

วิธีที ่2 
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เวน้แต่ กรมบญัชีกลางแจง้เลือ่น 

เนือ่งจากมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบั

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์และเมือ่

ด าเนินการเป็นประการใดแลว้ ใหแ้จง้

คณะกรรมการวินิจฉยัทราบดว้ย 



ขอ้ 38 กรณีดงัต่อไปนี้   

เมือ่สิ้ นสุดการเสนอราคาตามขอ้ 37 ใหเ้จา้หนา้ทีพ่ิจารณาราคา 

กรณีมีผูเ้สนอ

ราคาหลายราย 

กรณีมีผูเ้สนอราคา 

รายเดียว 

กรณีไม่มี 

ผูเ้สนอราคา 

ใหพ้ิจารณาจากรายที่

เสนอราคาต า่สุด  

หากเห็นว่า  

มีความเหมาะสม

และเป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงานของ

รฐัเป็นส าคญั 

ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีใ่หย้กเลิก 

แลว้ด าเนนิการ e-Marketใหม่ หรือ ใชวิ้ธี

คดัเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม

มาตรา 56(1) (ก) หรือ (2) (ข) ก็ได ้ 

แลว้แต่กรณี 

หากมีผูเ้สนอราคาต า่สุด

เท่ากนัหลายราย 

ใหพ้จิารณาผูที้เ่สนอราคา

เขา้สู่ระบบในล าดบัแรกเป็น

ผูช้นะราคา 

ใหเ้จา้หนา้ทีเ่สนอ

หวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐั ผ่าน

หวัหนา้เจา้หนา้ที่ 

ใหร้บัราคาได ้

2 1 
3 

เวน้แต่ หน่วยงานของรฐัจะซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

คดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ดว้ยเหตุอ่ืน            

ใหเ้ริม่กระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่โดยการ

จดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 
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(1) ใหต่้อรองราคาผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์หากต่อรองราคา

แลว้ ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกว่า 

แต่ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของวงเงินที่

จะซ้ือหรือจา้ง หรือต่อรองราคา

แลว้ไม่ยอมลดราคา แต่ส่วนที่สูง

กว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้งไม่เกิน

รอ้ยละ 10 ของวงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้งถา้เห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอ

ราคารายนั้น 

 

(2) ถา้ท าตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ล ให้

แจง้รายทีเ่สนอราคาถูกตอ้งตรงตาม

เงือ่นไขทีก่ าหนดทุกรายผ่านทางระบบ

ตลาดอิเล็กทรอนกิสใ์หเ้สนอราคาใหม่

พรอ้มกนั โดยใหย้ืน่ผ่านใบเสนอราคา

ผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนกิส ์

ภายในเวลาทีห่น่วยงานของรฐัก าหนด 

หากรายใดไม่ยืน่ ถอืว่ายงัคงยืนราคา

เดิม หากการเสนอราคาครั้งใหม่ราย

ต า่สุดเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินทีจ่ะ

ซ้ือ หรือสูงกว่าไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ถา้เห็นว่าเป็น

ราคาทีเ่หมาะสม ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้ง

จาก ผูเ้สนอราคารายนั้น 

(3) ถา้ด าเนินการ

ตาม (2) แลว้ไม่

ไดผ้ลใหเ้สนอหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัผ่าน

หวัหนา้ เจา้หนา้ที่เพือ่

ยกเลิกการซ้ือหรือ

จา้งในครั้งนั้น ทั้งนี้  

การซ้ือหรือจา้งครั้ง

ใหม่ใหน้ าความในขอ้ 

38 วรรคสาม มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

  

  

 

ขอ้ 39 วิธีการต่อรองราคา 

 ใชก้บักรณีผูช้นะราคาเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง 
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จดัพิมพ ์ใบเสนอราคา

และเอกสารการเสนอ

ราคาของผูเ้สนอราคา

รายนั้น (รายต า่สุด) 

จากระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ์                 

จ านวน 1 ชดุ และ 

ลงลายมอืชือ่ก ากับไว ้

ในใบเสนอราคาและ

เอกสารการเสนอราคา

ทุกแผ่น 

กรณีที่ผูเ้สนอราคา 

“เสนอราคาผดิเง่ือนไข”ตามทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารซ้ือ หรือจา้ง 

หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียด คุณลกัษณะ

เฉพาะของพสัดุไม่ถูกตอ้งตรงตามเงือ่นไข 

-ใหถ้อืว่าผูเ้สนอ ราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบติัตามเงือ่นไข 

ใหเ้จา้หนา้ทีเ่สนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหนา้เจา้หนา้ที ่

เพือ่พจิารณา  

ทั้งนี้  ใหค้ านึงถงึความเหมาะสมและประโยชน ์

ของหน่วยงานของรฐัเป็นส าคญั 

ขอ้ 40 เมือ่ไดผู้ช้นะการเสนอราคาตามขอ้ 38 หรือขอ้ 39 แลว้ 

ใหเ้จา้หนา้ที ่วิธีปฏิบติั 

1 
2 

หรือ 2 พิจารณาผูที้่เสนอราคา

ต า่ในล าดบัถดัไป 

เป็นผูช้นะการเสนอราคาก็ได ้ 

1 ยกเลกิ 
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ขอ้ 41   “ใหเ้จา้หนา้ที”่ 

 รายงานผลการพิจารณาและความเห็น

พรอ้มดว้ยเอกสารที่เกีย่วขอ้งทั้งหมด  

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที ่เพือ่พิจารณาให้

ความเห็นชอบ/ 

ขอ้ 41-42 การรายงานผลการพิจารณา 

ต่อผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือ หรือสัง่จา้ง 
 

ขอ้ 42 เมือ่หวัหนา้หน่วยงานฯ 

เห็นชอบและอนุมติัสัง่ซ้ือ/จา้งแลว้ 

“ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่”  

ประกาศผลผูช้นะการซ้ือการจา้ง/

แจง้ผลการพิจารณาตามแบบที่

กรมบญัชีกลางก าหนด 

 
ใหแ้จง้ผูเ้สนอราคา 

ทุกรายทราบ  

ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบญัชีกลาง 

ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรฐันั้น 

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์ 

(e - mail)  
1 

2 
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วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์ 

(e – bidding)  

 

วิธีที่ 2 
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เป็นสนิคา้หรืองานบริการทีไ่ม่ไดก้ าหนดไว ้

ในระบบขอ้มลูสินคา้  

(e – catalog) 

  

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding)  

คือ 

 การซ้ือหรือจา้ง

ครั้งหนึง่  

ซ่ึงมีวงเงินเกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยให ้ด าเนินการในระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic Bidding : e – bidding)  

ตามวธีิการที ่กรมบัญชกีลางก าหนด 
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 ร่างประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

จดัท า 

ประชาชนทัว่ไป 

เผยแพร่/วิจารณ ์

ประกาศ 

ประกวดราคาฯ 

ผูค้า้ 

ประกาศไปยงัผูค้า้ 

หน่วยงานของรฐั

พจิารณาผล 

ประกาศผลผูช้นะราคา 

เสนอราคา 

แผนผงัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์e-Bidding ใชก้บัเงินเกิน 5 แสนข้ึนไป 

แต่เป็นสินคา้ทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวใ้น e – catalog  

หน่วยงานของรฐั 

การวิจารณ ์ร่างประกาศและเอกสารประกาศ ขอบเขตของงาน 

วงเงินไม่เกิน 5 แสน - 5 ลา้น จะใหวิ้จารณห์รือไม่ก็ได ้

วงเงินเกิน 5 ลา้นข้ึนไป  ตอ้งใหวิ้จารณ ์

1 

2 

3 

6 

7 

กรณีขายเอกสาร ตอ้งซ้ือ

เอกสารประกวดราคา ก่อน 

จึงจะดาวนโ์หลดเอกสารได ้

5 
วงเงินเกิน 5 ลา้น 

ตอ้งวางหลกัประกนั 

การเสนอราคาก่อน 
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เวน้แต่ 

เห็นว่าจะมีปัญหา

ในทาง เสียเปรียบ

หรือ 

ไม่รดักุมพอ  

ก็ใหส่้งร่างเอกสาร

ซ้ือหรือจา้งและ

ประกาศเผยแพร่

ดงักล่าวไปให้

ส านกังานอยัการ

สูงสุดตรวจพจิารณา

ก่อน 

ขอ้ 43 การจดัท าเอกสารวิธีประกวดราคา e – bidding  

ใหเ้จา้หนา้ที่ 

จดัท าเอกสาร 

ตามแบบท่ี

คณะกรรมการ      

นโยบาย

ก าหนด  

พรอ้มกบั  

ประกาศ

เผยแพร่ 

ถา้จ าเป็นตอ้งมี

ขอ้ความหรือ 

รายการแตกต่าง

ไปจากแบบที่

ก าหนด โดยมี

สาระส าคญัตามที่

ก าหนดไวใ้นแบบ

และไม่ท าให้

หน่วยงานของรฐั

เสียเปรียบ           

ก็ใหก้ระท าได ้ 

 

ก าหนดวนั เวลาการ

เสนอราคา 

ในเอกสาร               

ใหก้ าหนดเป็นวนัถดั

จากวนัสุดทา้ยของ

ระยะเวลาการ

เผยแพร่ประกาศฯ

ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

และของหน่วยงาน

ของรัฐ  

 

 

โดยก าหนดเป็น

วนั เวลา ท าการ 

เท่านั้น  

และเวลา         

ในการเสนอ

ราคา 

ใหถ้อืตามเวลา

ของระบบจดัซ้ือ

จดัจา้ง ภาครฐั

ดว้ย

อิเล็กทรอนกิส์

เป็นเกณฑ ์ 

ขั้นตอน 

1 

3 4 5 
2 
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วิธี

ปฏิบติั 



ขอ้ 44 กรณีมีความจ าเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจา้งจะตอ้งก าหนด 

ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน าตัวอย่างพสัดุทีเ่สนอมาแสดงเพือ่ทดลอง/ 

ทดสอบ/น าเสนองาน หรือรายละเอียดทีเ่ป็นสาระส าคัญ 

มาประกอบการพจิารณาการเสนอราคา 

 ใหก้ าหนดใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอ น าเอกสารหรือ

รายละเอียดนั้น “พรอ้มสรุปจ านวนเอกสารหรือ

รายละเอียด” ดงักล่าว 

 มาส่ง ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรฐัในภายหลงั  

ตามวนั และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานฯก าหนด  

โดยใหล้งลายมือช่ือของผูย้ืน่ขอ้เสนอพรอ้มประทบั 

ตรา (ถา้มี) ก ากบัในเอกสาร หรือรายละเอียดนั้น

ดว้ย 

วิธี

ปฏิบติั 

วนัทีก่ าหนดใหส่้งมา 

วนัใดวนัหนึง่ภายใน 5 วนัท าการ  

นบัถดัจากวนัเสนอราคา 
 

เวน้แต่ ไม่อาจด าเนินการวนัใด  

วนัหนึง่ได ้ใหก้ าหนดมากกว่า1วนัได ้

แต่จ านวนวนัดงักล่าวตอ้งไม่เกิน  

5 วนัท าการ นบัถดัจากวนัเสนอราคา 

ทั้งนี้   

ใหร้ะบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์            

ใหช้ดัเจน 

 

หากเห็นว่าเอกสารมีปริมาณมาก และเป็นอปุสรรค 

ของผูย้ืน่ขอ้เสนอในการน าเขา้ระบบอิเล็กทรอนกิส ์

6 

7 

8 

9 
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สืบเนือ่งจาก พ.ร.บ. มาตรา 59  

เพือ่ประโยชนร์าชการ  

การท าร่าง TOR และร่างประกาศ เชิญชวน 

ดว้ยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หน่วยงานของรฐั 

อาจจัดใหร้บัฟังค าวิจารณ ์TOR ก่อน ก็ได ้

หลกัเกณฑก์ารท าความคิดเห็นใหเ้ป็นไปตามที่ 

ระเบียบทีร่ฐัมนตรีก าหนด*** 

การใหร้บัฟัง

ค าวิจารณ ์

TOR ในวิธี

ประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไป 

ก่อน  
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กรณีหน่วยงานของรฐัไดจ้ดัท า 

ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะแลว้  

หากเห็นว่า เพือ่ใหก้ารก าหนดขอบเขต

ของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะเป็นไปดว้ยความรอบคอบ 

เหมาะสม เป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานของ

รฐั และไม่มีการก าหนดเงือ่นไขที่เป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

อาจจัดใหม้กีารรับฟังความคิดเห็น  

ร่าง TOR จากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้

ตามหลกัเกณฑ ์ดังน้ี 

การจัดใหมี้การรบัฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการ  
ขอ้ 45  

วงเงินเกิน 500,000 – ไม่เกิน 5,000,000 บาท  

ใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของหน่วยงานของรฐั 

ทีจ่ะใหม้ีการเผยแพร่เพือ่รบัฟังความคิดเห็นจาก

ผูป้ระกอบการหรือไม่ ก็ได ้ 

มีหลกัเกณฑด์งันี้  

วงเงินเกิน 5,000,000 บาท  

ใหน้ าร่างประกาศและร่างเอกสาร เผยแพร่เพือ่รบัฟัง

ความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการเป็นเวลา 

ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการมี

ความเห็นไปยงัหน่วยงานของรฐัโดยตรง  

โดยเปิดเผยตวั  

รฐัวิสาหกิจใด ?  

มีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินแตกต่างไปจากทีก่ าหนดไว้

ในระเบียบนี้  ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการวินิจฉยั เพือ่ขอ

ความเห็นชอบ แลว้ใหร้ายงาน สตง. ทราบดว้ย 

+ พ.ร.บ. มาตรา 59 

10 
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หากเห็นควร

ปรบัปรุง 

ใหป้รบัปรุง 

ใหร้ายงาน

หวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัฯขอความ

เห็นชอบ 

กรณีมีผูใ้หค้วามคิดเห็น 

ให ้หวัหนา้เจา้หนา้ที่ ร่วมกบัผูมี้หนา้ที่รบัผิดชอบท า 

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  

 พิจารณาขอ้เสนอแนะนั้น 

ลงประกาศใน

WebSite ของ 

กรมบญัชีกลาง/

และหน่วยงาน              

ไม่นอ้ยกว่า                 

3 วนัท าการ 

ใหห้วัหนา้

เจา้หนา้ที่

แจง้ 

ผูม้ีความ

คิดเห็นทุก

รายทราบ

เป็น

หนงัสือ หากไม่เห็น

ควรปรบัปรุง 

ใหร้ายงาน

หวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัขอความ

เห็นชอบ 

ขอ้ 47  

11 
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ผูป้ระกอบการสามารถขอรบั/  หรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสไ์ด ้ 

ตั้งแต่วนัเริม่ตน้ประกาศ จนถงึวนัสุดทา้ยของการประกาศเผยแพร่   

เมือ่จดัท าร่างประกาศ /เอกสาร e-Bidding เสร็จสิ้ น 

เมือ่ไดจ้ดัท ารายงาน 

ขอซ้ือหรือขอจา้ง 

เสนอหวัหนา้หน่วยงาน

ของรฐัและไดรั้บความ

เห็นชอบแลว้ 

เผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งฯ 

ใหก้ระท าไปพรอ้มกนักบัการเผยแพร่ 

ใน WebSite ของกรมบญัชีกลาง 

และของหน่วยงานของรฐั ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่  

ขอ้ 48  

เจา้หนา้ที่ 

ในกรณีทีม่ีการขาย ใหก้ าหนดราคาพอสมควรกบัค่าใชจ่้ายทีห่น่วยงานของรฐัตอ้งเสียไป ในการ

ท าเอกสารนั้น แต่ไม่รวมถงึค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืนทีห่น่วยงานของรฐัไดใ้ชจ่้ายจากเงินงบประมาณเพือ่

ด าเนนิการ ดงักล่าวแลว้ เช่น ค่าจา้งส ารวจออกแบบ หรือค่าจา้งทีป่รึกษา  

13 

12 
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ขอ้ 49  



 

วงเงินเกิน 500,000 ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 

ถา้ยกเลิก 

e-Bidding มีประกวด

ราคาใหม่ ผูเ้คยซ้ือ

เอกสารไม่ตอ้งเสีย 

ค่าซ้ืออีก 

 

 

ขอ้ 49 วรรคสาม ถา้มีการยกเลิกประกวดราคา e-Bidding 

และประกาศใหม่ใหผู้ร้บัหรือผูซ้ื้อเอกสารครั้งก่อน                

มสีทิธิขอรับเอกสารใหม่ โดยไม่ตอ้งเสยีค่าซ้ือเอกสารอีก 

 

 

การก าหนด

ระยะเวลา

การเผยแพร่

ประกาศ 

ขอ้ 51 การเผยแพร่เอกสาร  

ใหค้ านึงถงึระยะเวลาในการใหผู้ป้ระกอบการเตรียมการจดัท าเอกสารเพือ่ยืน่ขอ้เสนอ

ดว้ยตาม เงือ่นไขการซ้ือการจา้งครั้งหนึง่วงเงิน  ดงันี้   

ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ 

วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000  

วงเงินเกิน 10,000,000 ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 

วงเงินเกิน 50,000,000 บาทข้ึนไป 

 

ไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท าการ 

ไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ 

ไม่นอ้ยกว่า 12 วนัท าการ 

14 

15 

142 รฐัวิสาหกิจใดจะก าหนดแตกต่าง ใหเ้สนอต่อ คกก.วินจิฉยั เห็นชอบและรายงาน สตง. 

ขอ้ 50 ใหก้รมบัญชีกลางส่งประกาศให ้สตง. ทางอิเล็กทรอนิกส ์



“เพือ่ประกนัความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือผูใ้หบ้ริการ” 

ไม่ปฏิบติัตามกระบวนการซ้ือหรือจา้ง 

 ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนด “หลกัประกนัการเสนอราคา” 

 ส าหรบัการซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Bidding) 

 ที่มีวงเงินซ้ือหรือจา้งหรือค่าก่อสรา้งเกิน 5 ลา้นบาท  

โดยใหใ้ชห้ลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใด ดงัต่อไปนี้  

ในการจดัท าเอกสารประกาศe-Bidding ใหก้ าหนดใหผู้เ้สนอราคาน า

หลกัประกนัมาวางในอตัรารอ้ยละ 5 ของวงเงินท่ีไดร้บัจดัสรร ดงันี้  

(1) เช็คหรือดราฟทที์่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัที่ที่ใชเ้ช็ค                 

หรือดราฟท ์นั้นช าระต่อเจา้หนา้ที่ หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน 3 วนัท าการ 

 (2) หนงัสือค ้ าประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามตวัอย่างที่

คณะกรรมการนโยบาย ก าหนด  

(3) 

ขอ้ 166  

ระเบยีบฯ วิธี e-Bidding ใหผู้เ้สนอราคาวางหลกัประกนัการเสนอราคา 
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(4) หนงัสือค ้ าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรพัยที์่ไดร้บัอนุญาต

ให ้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้ าประกนั 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ  

โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือค ้ าประกนัของธนาคาร 

ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

(3) พนัธบตัรรฐับาลไทย  

ขอ้อยกเวน้ กรณีเป็นการยืน่ขอ้เสนอจากต่างประเทศ  

ส าหรบัการประกวดราคานานาชาติ 

ใหใ้ชห้นงัสือค ้ าประกนัของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลกัฐานดีและหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัเช่ือถอืเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาไดอี้กประเภทหนึง่  
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โดยใหก้ าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  

ใหห้น่วยงานของรัฐชี้ แจงผ่านในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  

ก่อนถงึก าหนดวันเสนอราคา ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 

ขอ้ 52 กรณีผูเ้สนอราคามีขอ้

สงสยัในประกาศใหส้อบถาม

ผ่านทาง e-Mail ของหน่วยงาน

ของรฐัหรือช่องทางอ่ืนตามที่

กรมบญัชีกลางก าหนด   

แมจ้ะไม่ถูกตอ้งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

 ใหห้น่วยงานของรัฐ “ยกเลกิ” 

 แลว้ด าเนินการใหม่ใหถ้กูตอ้งต่อไป 

ขอ้ 53 กรณีการก าหนด

รายละเอียดประกาศ/Spec ไม่

ถูกตอ้งในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ก าหนดวนัเสนอราคาหา้มร่น 

เลือ่นเปลีย่นแปลงวนัเสนอ

ราคา 

เวน้แต่ กรมบญัชีกลางแจง้เลือ่นเนือ่งจากปัญหาขดัขอ้งใน

การเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส ์เมือ่ด าเนินการแลว้ ให้

กรมบญัชีกลางรายงาน คณะกรรมการวินิจฉยัทราบดว้ย 

16 

17 
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ใหผู้ป้ระกอบการเขา้สู่ระบบ และเสนอราคาไดค้รั้งเดียว

ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ขอ้ 54 เมือ่ถงึวนัเสนอ

ราคา  
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(1) จดัพมิพใ์บเสนอราคาและ

เอกสารการเสนอราคาของ 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอ ทุกราย 

จากระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิส ์

 จ านวน 1 ชดุ โดยให ้กรรมการ 

ทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไว ้

ในใบเสนอราคาและเอกสารการ

เสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ทุกแผ่น  

ขอ้ 55 เมือ่ส้ินสุดการเสนอราคา  

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ด าเนินการดงันี้   

(2) การตรวจสอบ 

- ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบการมีผลประโยชนร่์วมกนั 

- เอกสารหลกัฐานการเสนอราคาต่างๆ  

-พสัดุ ตวัอย่าง (ถา้มี) หรือพิจารณาการน าเสนองาน

ของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย  

- เอกสารหรือรายละเอียดที่ก าหนดใหจ้ดัส่งภาย

หลงัจากวนัเสนอราคา 

-คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ไม่มีผลประโยชนร่์วมกนั และ

ยืน่เอกสาร เสนอราคาครบถว้น ถูกตอ้ง มีคุณสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคหรือเสนอพสัดุทีมี่

รายละเอียดคุณลกัษณะ เฉพาะที่ครบถว้น ถูกตอ้ง 

ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้นประกาศ

และเอกสารเชิญชวน 

19 
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การซ้ือ/จา้งทีต่อ้งค านึงถงึเทคโนโลยี

ของพสัดุทีไ่ม่อยู่ในฐานเดียวกนั  

กรณีนี้   

คกก. ยงัไม่ตอ้งพิมพใ์บเสนอราคา

จนกว่าจะด าเนินการตามขอ้ 83(3) 

แลว้เสร็จ 



1.กรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสาร

ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะของพสัดุ  “ไม่ครบถว้น”  

2.หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก

เงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้น 

ประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั  

และความแตกต่างนั้น 

3.ไม่มีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบ

เสียเปรียบต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 

4.หรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย- 

- 

คณะกรรมการอาจสอบถาม

ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมจากผูย้ืน่ขอ้เสนอ

รายใด ก็ได ้ 

-แต่จะใหร้ายใดเปลีย่นแปลง

สาระส าคญัที่เสนอไวแ้ลว้มิได ้ 

-หากคณะกรรมการเห็นว่า  

ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติั                  

ไม่ครบถว้นตามเงือ่นไขที่หน่วยงาน

ของรฐัไดก้ าหนดไวใ้นประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 

 ใหค้ณะกรรมการตดัรายช่ือ                    

ของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น  

 

(ต่อ) หนา้ที่คณะกรรมการ  e-bidding 

 การผ่อนปรน การตดัสิทธ์ิผูย้ืน่ 

ขอ้เสนอราคา  “ผิดพลาดเล็กนอ้ย”  

ตามเงือ่นไขดงันี้  

(3) 
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1. ตามเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

ตามที่ก าหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน  

2. ตามเกณฑก์ารพิจารณาผลท่ีหน่วยงาน

ของรฐัก าหนดไว ้ 

  3. โดยใหจ้ดัเรียงล าดบัผูที้่เสนอราคาต า่สุด 

หรือผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

 ในกรณีที่ผูที้่คดัเลือกไวไ้ม่ยอมเขา้ท าสญัญา

หรือขอ้ตกลงในเวลาที่ก าหนด 

 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผูที้่เสนอราคาต า่

รายถดัไป หรือผูที้่ไดค้ะแนนรวมสูงราย

ถดัไปตามล าดบัแลว้แต่กรณี 

(3) ใหพ้จิารณาคดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบติัของผู ้

ยืน่ขอ้เสนอทีต่รวจสอบตาม (2) และพจิารณา

คดัเลือกขอ้เสนอตามหลกัเกณฑ ์

 

(ต่อ)  หนา้ทีค่ณะกรรมการ  e-bidding 

  

จดัท ารายงานผลการพจิารณา และความเห็น 

พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บัไวท้ั้งหมด 

เสนอ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 

ผ่านหัวหนา้เจา้หนา้ทีพ่จิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

(4) ใหจ้ดัท ารายงานผลการพจิารณา  

และความเห็นขอความเห็นชอบหวัหนา้

หน่วยงานของรฐั 

การรายงานผลอย่างนอ้ยใหใ้หม้ีรายการดงันี้  

(ก) รายการพสัดุที่จะซ้ือหรือจา้ง 

(ข) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอ ราคาที่เสนอ และขอ้เสนอของผู ้

ยืน่ขอ้เสนอทุกราย 

(ค) รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผูม้ี

ผลประโยชนร่์วมกนั 

(ง) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พรอ้ม

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

(จ) ผลการพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนน

ขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกรายพรอ้มเหตุผลสนบัสนุน

ในการพจิารณา 
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ใหค้ณะกรรมการ

ต่อรองราคารายนั้น  

แลว้เสนอความเห็นต่อ

หวัหนา้หน่วยงานของ

รฐัต่อไป 

ขอ้ 56 เมือ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์                

e-biddingไดพ้ิจารณา ตามขอ้ 55 แลว้ ปรากฏว่า  

มีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 

 หรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายรายแต่ถูกตอ้งเพียงรายเดียว  

ใหค้ณะกรรมการฯ

เสนอหวัหนา้

หน่วยงานทีข่องรฐั

ผ่าน  

หวัหนา้เจา้หนา้ที่ 

เพือ่ยกเลิก 
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หากเห็นว่า 

ไม่ตอ้งยกเลิก  



ใหย้กเลิก 

และด าเนินการโดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ใหม่ 

หรือ 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั พจิารณา

แลว้เห็นว่า หากด าเนนิการโดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใ์หม่อาจ

ไม่ไดผ้ลดี 

จะสัง่ใหด้ าเนนิการ ซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

คดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือ

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) 

(ก) แลว้แต่กรณี ก็ได ้

เวน้แต่ หน่วยงานของรฐัจะ

ด าเนนิการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน  ให้

เริม่ กระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่โดย

การจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง 

ตามขอ้ 23  

กรณีที ่

ไม่มีผูเ้สนอราคา  

หรือ มีแต่ไม่ถูกตอ้ง 

จะไม่ยกเลิกก็ได ้ถา้ 
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 (1) ใหแ้จง้ผูที้่เสนอราคารายนั้น เพือ่ต่อรองราคาให้

ต า่สุดเท่าที่จะท าได ้ 

ขอ้ 57  กรณีทีห่น่วยงานของรฐัเลือกใช ้“เกณฑร์าคา”  

เมือ่ปรากฏว่าราคาของผูที้่ชนะราคาหรือที่ไดร้บัการคดัเลือก                           

ยงัสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้งใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงันี้   

ใหแ้จง้ทุกรายที่สมควรซ้ือ/จา้ง มาเสนอราคาใหม่ ผ่านทางระบบ

อิเล็กทรอนิกสภ์ายในเวลาท่ีก าหนด รายใดไม่เสนอใหถ้อืว่ายืนราคา

เดิม หากรายต า่สุดเสนอไม่สูง หรือสูงไม่เกิน 10% ใหซ้ื้อจา้งรายนั้น 

การต่อรองราคา กรณีรายที่เห็นสมควรซ้ือ/จา้ง เสนอสูงกว่างบประมาณ 

19 

โดยผ่านระบบประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

หากผูที้เ่สนอราคารายนั้นยอมลดราคา แต่ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่า

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงไม่เกินรอ้ยละสิบของวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง 

หรือต่อรองแลว้ไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนทีสู่งกว่าวงเงินที ่จะซ้ือหรือจา้ง

นั้นไม่เกินรอ้ยละสิบของวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ถา้เห็นว่าราคาดงักล่าวเป็น

ราคาทีเ่หมาะสม ก็ให ้เสนอซ้ือหรือจา้งจากผูที้เ่สนอราคารายนั้น 

และยืน่ใบเสนอราคาผ่าน

ระบบประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ 

(2) ถา้

ด าเนินการตาม

(1)ไม่ไดผ้ล  
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(3) ถา้ด าเนินการตาม (2) แลว้ไม่ไดผ้ล 

 ใหเ้สนอความเห็นต่อหัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 

ผ่านหัวหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่ประกอบการใชดุ้ลพนิิจ

ว่าจะยกเลกิการซ้ือหรือจา้ง  

หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลด รายการ ลดจ านวน 

หรือลดเน้ืองาน 

แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพิจารณาแลว้เห็นว่า 

 การด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสใ์หม่อาจไม่ไดผ้ลดี  

จะสัง่ใหซ้ื้อหรือจา้งโดยวธีิคัดเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ก)  

หรือวธีิ เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลว้แต่กรณก็ีได ้

หากการด าเนินการดงักล่าว 

ท าใหล้ าดบัของผูช้นะการเสนอราคา  

เปลีย่นแปลงไปจากเดิม ถอืว่า

ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ

ระหว่างผูเ้สนอราคา ใหย้กเลิกการซ้ือ

หรือจา้ง ในครั้งนั้น  

เวน้แต่  หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ริ่มกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง 

ตามขอ้ 22 

(ต่อ)การต่อรองราคา 
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ถา้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง หรือสูง

กว่านั้นไม่เกินรอ้ยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง หรือต่อรอง

แลว้ไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

นั้นไม่เกินรอ้ยละสิบของวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง 

  ถา้เห็นว่าราคา ดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  

 ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูที้่เสนอราคารายนั้น 

ขอ้ 5  ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์กรณีที่

หน่วยงานของรฐัเลือกใช ้“เกณฑร์าคา+ ประกอบเกณฑอ่ื์น”  

เมือ่ปรากฏว่าราคาของผูที้ไ่ดค้ะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือ จา้งตามขอ้ 22 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแจง้ผูที้่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งนั้น 

ผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเ์พือ่ต่อรองราคาใหต้ า่สุดเท่าทีจ่ะท าได ้ 

(ต่อ)การต่อรองราคา 
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หากผูที้่เสนอราคา

รายนั้น ยอมลดราคา 

และยืน่ใบเสนอราคา

ผ่านทางระบบ

ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ 



หรือจะสัง่ใหด้ าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ก) 

หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แลว้แต่กรณีก็ได ้

เวน้แต่ หน่วยงานของรฐั จะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ย

เหตุอ่ืน ใหเ้ริ่มกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่ โดยการจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง 

ตามขอ้ 22 

 ใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบ  

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (e - mail)  

 ประกาศผลผูช้นะในwebsiteของกรมบญัชีกลาง 

และของหน่วยงานของรฐัตาม 

 และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิด

ประกาศของหน่วยงานของรฐันั้น 

(ต่อ) หากด าเนินการต่อรองราคาตามวรรคหนึง่แลว้ไม่ไดผ้ล  

ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่ประกอบการใช้

ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิม่ หรือยกเลิกการซ้ือหรือจา้งในครั้งนั้นและด าเนินการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใ์หม่ 

การ

ประกาศ

ผลผูช้นะ

ราคา 

ขอ้ 59  

20 

(ต่อ)การต่อรองราคา 
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เมือ่ผูมี้อ านาจ

อนุมติัสัง่ซ้ือสัง่

จา้งแลว้  

ใหห้วัหนา้

เจา้หนา้ที่แจง้ผล

การพิจารณา 



(3) ใหน้ าความในขอ้ 44 ถงึขอ้ 59  

มาใชบ้งัคบักบัการประกวดราคานานาชาติดว้ย โดยอนุโลม  

เวน้แต่ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนใหเ้ผยแพร่ติดต่อกนั 

ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัท าการ  

ขอ้ 60 การซ้ือหรือจา้งโดยการประกวดราคานานาชาติใหด้ าเนินการดงันี้   

(1) ใหห้น่วยงานของรฐั  

จดัท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ

งานก่อสรา้ง แลว้แต่กรณีตามขอ้ 21  

(2) การจดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้งโดยวิธีประกวดราคานานาชาติพรอ้มประกาศ

เผยแพร่ ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของหน่วยงานของรฐัที่จะพจิารณาว่า 

จะจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได ้
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วิธีสอบราคา 
 

วิธีที่ 3 

156 



 

คือ การซ้ือหรือจา้งครั้งหนึง่ ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 – ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

  

ขอ้ 32 วิธีสอบราคา  

จ าเป็นจะก าหนดวงเงินการซ้ือหรือจา้งตามขอ้ 30 ขอ้ 31  

หรือขอ้ 32 แตกต่างไปจากที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้   

ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการวินิจฉยัเพือ่ขอความเห็นชอบ  

และเมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหร้ายงาน 

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบดว้ย 

ทั้งนี้  ใหเ้จา้หนา้ที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซ้ือหรือ

จา้งดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์               

ไวใ้นรายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22  ดว้ย 

เงือ่นไข 
ใหก้ระท าไดใ้นกรณทีีห่น่วยงานของรัฐนัน้ 

ตัง้อยู่ในพื้ นทีท่ีม่ขีอ้จ ากัดในการใชส้ัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให ้

ไม่สามารถด าเนินการผ่านระบบ e-Market  หรือ e-Bidding ได ้ 

ขอ้ 33 

รฐัวิสาหกิจใด 
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แผนผงัขั้นตอนวิธีการสอบราคา 

เจา้หนา้ที่จดัท าเอกสารสอบราคาตามแบบที่ คกก.นโยบายก าหนด 

อาจน าร่างประกาศและเอกสารซ้ือหรือจา้งเผยแพร่  

เพือ่รบัฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการก่อน ก็ได ้ 

กรณีจ าเป็นตอ้งช้ีแจงรายละเอียด และสถานที่ใหก้ าหนดในประกาศ 

การยืน่ซองขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา คดัเลือกผูเ้สนอราคา 

การประกาศผลสอบราคา 

การต่อรองราคา 

การรบัซองของเจา้หนา้ที่ /และหวัหนา้เจา้หนา้ที่พรอ้มส่งมอบให ้คกก.  

จด้ท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งเมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเห็นชอบ ลงประกาศเผยแพร่ 
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วิธีสอบราคา  

ขอ้ 61 ใหเ้จา้หนา้ที ่

จดัท าเอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีสอบ

ราคาพรอ้มประกาศเชิญชวน 

 ตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด  

 เวน้แต่  

 หวัหนา้หน่วยงานของรฐั เห็นว่า  

จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ  

หรือไม่รดักุมพอ  

ถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความ หรือรายการ

แตกต่างไปจากแบบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมี

สาระส าคญัตามที่ก าหนดไว ้ในแบบ

และไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐั

เสียเปรียบ  

 ก็ใหก้ระท าได ้ 

ก็ใหส่้งร่างเอกสาร

สอบราคาไปให ้

ส านกังานอยัการสูงสุด 

ตรวจพจิารณาก่อน  

วิธีท า 

1 

ขั้นตอนที ่1 
การท าเอกสารสอบราคา 
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การก าหนดวนั เวลาการยืน่ขอ้เสนอในเอกสารสอบราคา 

ใหก้ าหนดเป็น 

วนัถดัจากวนัสุดทา้ยของ

ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ

และเอกสารซ้ือ/จา้ง 

โดยก าหนดเป็นวนั เวลาท าการ 

 เพยีงวันเดียว 

การก าหนดวนั เวลาการเปิดซองขอ้เสนอวิธีสอบราคา 

ใหก้ าหนดเป็น 

วนั เวลาท าการ ถดัจากยืน่ขอ้เสนอ 



 

โดยใหน้ าความในขอ้ 46 และขอ้ 47 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(กรณีลงประกาศใหวิ้จารณไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 

หากมีผูวิ้จารณ ์ใหวิ้จารณโ์ดยเปิดเผยตวัผ่านเว็บไซตห์น่วยงาน) 

ขอ้ 62 วิธีสอบราคา อาจน าร่างประกาศและร่างเอกสาร 

เผยแพร่เพือ่รบัฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้

ขอ้ 63 ใหเ้จา้หนา้ที่ 

 เผยแพร่ ประกาศสอบราคาใน website ของ

กรมบญัชีกลางและของ หน่วยงานของรฐั 

 เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ 

ในกรณีทีม่ีการให ้หรือขายเอกสารสอบราคา ใหน้ าความในขอ้ 49 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม ใหก้รมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารการซ้ือหรือการจา้งดว้ยวธีิสอบราคา

ของ หน่วยงานของรัฐ ใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

เพิม่

ใหม่ 
2 

3 
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จดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22

เมือ่ หน.หน่วยงาน เห็นชอบรายงานแลว้ 

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่  

4 



ขอ้ 66 การซ้ือหรือจา้งพสัดุใดท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพของการซ้ือหรือจา้ง 

ดว้ยวิธีสอบราคาที่จะตอ้งมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี  

-ใหห้น่วยงานของรฐัก าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการ

ช้ีแจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาดว้ย ก่อนวนัปิดรบัซองสอบราคา  

ใหเ้จา้หนา้ที่

ผูร้บัผิดชอบ 

การช้ีแจงรายละเอียด และสถานที ่วิธีสอบราคา 

หากหน่วยงานของรฐัเห็นว่า มีความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งก าหนดรายละเอียดเพิม่เติมหรือมีการช้ี

สถานทีอ่นัเป็นการแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นสาระส าคญัซ่ึงมีไดก้ าหนดไวใ้นเอกสารสอบ

ราคาตั้งแต่ตน้ใหห้น่วยงานของรฐัจดัท าเป็นเอกสารสอบราคาเพิม่เติม   

5 

6 

การท าเอกสารสอบราคาเพิม่เติม 
เพิม่ใหม่ 

162 

จดัท าบนัทึก การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่เป็นลายลกัษณ์

อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐานทุกครั้ง ถา้มีการด าเนินการตามวรรคสอง ให้

หน่วยงานของรฐัพจิารณาเลือ่นวนั เวลา รบัซอง การปิด การรบั

ซอง และการเปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณีดว้ย  



ขอ้ 61 ใหก้ าหนดวนั เวลา และสถานที่ในการขอรบัหรือขอซ้ือเอกสาร           

สอบราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรฐัก าหนดไดต้ั้งแต่ 

วนัเริ่มตน้ประกาศเชิญชวน จนถึงวนัสุดทา้ยของการประกาศเชิญชวน  

 การก าหนดวนั เวลา ในการยืน่ขอ้เสนอ  

ใหก้ าหนดเป็นวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ ประกาศและ

เอกสารซ้ือหรือจา้งดว้ยวิธีสอบราคา โดยก าหนดเป็นวนั เวลาท าการ 

เพียงวนัเดียว  

 ใหผู้ร้บัหรือผูซ้ื้อ เอกสารสอบราคาในการสอบราคาครั้งก่อน  

มีสิทธิขอรบัเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ตอ้งเสียค่าซ้ือเอกสารสอบราคาอีก  

ขอ้ 69 เมือ่ถงึก าหนดวนัยืน่ซองสอบราคา  

“หา้ม มิใหร่้นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลงก าหนดวนัยืน่ซองสอบราคา”  

ขอ้ 64 ถา้มีการยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น และมีการสอบราคาใหม่  กรณียกเลิก 

ผูเ้คยซ้ือไม่

ตอ้งซ้ือ

เอกสารใหม่ 

เมือ่ถงึก าหนด

วนัยืน่ซอง 

หา้มร่น/เลือ่น 

ก าหนดวนั

ยืน่ซอง ถดั

จากวนั

สุดทา้ยที่

เผยแพร่

ประกาศ 
163 



ขอ้ 6  การยืน่ขอ้เสนอวิธีสอบราคา  

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถงึประธานคณะกรรมการ

พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถงึหน่วยงานของรฐั

ผูด้ าเนินการสอบราคา  โดยยืน่โดยตรงต่อหน่วยงานของรฐั พรอ้ม

รับรองเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่มาพรอ้มกับซองใบเสนอราคาว่า

เอกสารดังกล่าวถกูตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ  

ขั้นตอนที ่2 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

เจา้หนา้ที่ 

 

ใหล้งรบัโดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนัและเวลาที่รบัซอง 

 ในกรณีที่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ มายืน่ซอง ใหอ้อกใบรบัใหแ้ก่ผูย้ืน่ซอง             

ส่งมอบซองใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ที่ทนัที  
 

ใหเ้ก็บรกัษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง  

  หวัหนา้

เจา้หนา้ที ่

 เมือ่พน้ก าหนดวนัและเวลาการยืน่ขอ้เสนอใหส่้งมอบซองเสนอราคา

ทั้งหมด และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีไ่ดเ้ก็บรกัษาไว ้ 

 พรอ้มทั้งรายงานผลการรบัซองสอบราคา 

 ต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคาโดยพลนั 164 



ขอ้ 70 เมือ่ถงึก าหนดเปิดซองสอบราคา  

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ด าเนินการดงันี้   

ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ ของ 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย 

ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือ

ช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนอราคาและ

เอกสารทุกแผ่น  

(1) เปิดซองใบ

เสนอราคา 

(2) ตรวจสอบ

การมี

ผลประโยชน์

ร่วมกนั 

ตรวจเอกสาร

หลกัฐานการเสนอ

ราคาต่างๆ และ

พสัดุ ตวัอย่าง              

(ถา้มี) ของผูย้ืน่

ขอ้เสนอทุกราย  

คัดเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ม่มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน และยืน่เอกสาร 

ครบถว้น ถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคหรือเสนอพสัดุ

ครบถว้น ถกูตอ้ง ตามเงือ่นไขที่

หน่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้นเอกสาร

สอบราคา 165 

ขอ้ 69เมือ่ถงึก าหนดวนัยืน่ซองสอบราคา  

หา้มร่น เลือ่น เปลีย่นแปลงวนัยืน่ซอง 



 ใหพ้ิจารณาผ่อน

ปรนการตดัสิทธ์ิ  

 ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

 และพิจารณาใน

ขั้นตอนต่อไป 

ในกระบวนการพิจารณาน าขอ้ 55(2)-(4) มาใชโ้ดยอนุโลม 

คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมจากผูย้ืน่ขอ้เสนอ รายใดก็ได ้ 

แต่จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไวแ้ลว้มิได ้ 

 ใหต้ดัรายช่ือของ          

ผูย้ืน่ขอ้เสนอราย

นั้น  

หากคณะกรรมการ เห็นว่า  ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใด 

มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเงือ่นไข 

หากเห็นว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค

หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะซ้ือหรือ

จา้งไม่ครบถว้น หรือแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีห่น่วยงาน

ของรฐัก าหนดไว ้ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั และความ

แตกต่างนั้นไม่มีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผู ้

ยืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย 
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ถา้มีผูที้่เสนอราคาต า่สุดเท่ากนั

หลายราย ใหเ้รียกผูที้่เสนอราคา

เท่ากนัดงักล่าวมาขอใหเ้สนอ

ราคาใหม่พรอ้มกนั 

(3) คดัเลือกพสัดุหรือคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอที่

ตรวจสอบตาม (2) และตามเกณฑก์ารพิจารณาที่

ก าหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน ตามเกณฑ์

การพิจารณาผล ที่หน่วยงานของรฐัก าหนดไว ้ 

แลว้ใหจ้ดัเรียงล าดบั   

ผูที้่เสนอราคาต า่สุด 

หรือ ไดค้ะแนนรวม

สูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 

ในกรณีทีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีค่ดัเลือกไวไ้ม่ยอมเขา้ท าสญัญาหรือขอ้ตกลง 

ใหพ้ิจารณารายต า่รายถดัไป  

หรือผูที้่ไดค้ะแนนรวมสูงราย

ถดัไปตามล าดบั แลว้แต่กรณี  

(4) จดัท ารายงานผลการพจิารณาเสนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้

เจา้หนา้ที่ โดย ใหน้ าความในขอ้ 55 (4) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ดว้ยวิธี   

ยืน่ซอง

เสนอ

ราคา  

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
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ขอ้ 71 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

กรณีมีผูเ้สนอราคารายเดียว/ถูกตอ้งรายเดียว 

ยกเลิก 

การสอบ

ราคา 

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่  

ใหต่้อรองราคา

กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

รายนั้น 

 เสนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐัต่อไป  

 แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

พิจารณาแลว้เห็นว่ามเีหตุผลสมควรทีจ่ะ

ด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลกิการสอบราคา 
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 แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรฐัพจิารณาแลว้

เห็นว่า  

หากด าเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่ 

***อาจไม่ไดผ้ลดี****  

 

 ในกรณีที่ไม่มีผูเ้สนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรง 

ตามเงือ่นไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา    

 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่  

 เพือ่ด าเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่  

ยกเลิก 

จะสัง่ใหด้ าเนินการซ้ือหรือจา้ง

โดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 

(1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ตาม มาตรา 56 (2) (ก) 

แลว้แต่กรณีก็ได ้

 เวน้แต่หน่วยงานของรฐัจะใชวิ้ธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน 

 ใหเ้ริ่มกระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง 

ตามขอ้ 22 
169 



ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการดงันี้   

(๑) ใหแ้จง้ผูที้เ่สนอราคารายทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งนั้นเพือ่ 

ต่อรองราคาใหต้ า่สุดเท่าทีจ่ะท าได ้ 

 หากผูที้เ่สนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยืน่ซองเสนอราคาแลว้ ราคาที่

เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินรอ้ยละสิบ

ของวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง หรือต่อรองแลว้ไม่ยอมลด ราคาอีก แต่ส่วนที่

สูงกว่าวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้งนั้น  ไม่เกินรอ้ยละสิบของวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จา้ง  

 ถา้เห็นว่าราคา ดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจาก             

ผูที้เ่สนอราคารายนั้น 

ขอ้ 71  วรรคสอง การต่อรองราคา 

กรณีรายทีไ่ดร้บัคดัเลือกเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณ 
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(๒) ถา้ด าเนินการตาม (๑) แลว้ไม่ไดผ้ล  

ใหแ้จง้ผูที้่เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้ง เพือ่เสนอราคา

ใหม่พรอ้มกนัโดยยืน่ซองเสนอราคา ภายในก าหนด วนัและเวลาอนัสมควร  

หากรายใดไม่ยืน่ซองเสนอราคา ใหถ้อืว่ารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไวเ้ดิม หากผูที้่

เสนอราคาต า่สุดในการเสนอราคาครั้งนี้ เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง 

หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินรอ้ยละสิบ ของวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ถา้เห็นว่า

ราคาดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูที้่เสนอราคา รายนั้น 

(๓) ถา้ด าเนินการตาม (๒) แลว้ไม่ไดผ้ล  

ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั เพือ่ประกอบการใชดุ้ลพนิจิว่าจะยกเลิกการซ้ือ

หรือจา้ง หรือขอเงินเพิม่เติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลด เนื้ องานหากการด าเนนิการ

ดงักล่าวท าใหล้ าดบัของผูช้นะการเสนอราคาเปลีย่นแปลงไปจากเดิม ถอืว่า ก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบ

เสียเปรียบระหว่างผูเ้สนอราคา ใหย้กเลิกการซ้ือหรือจา้งในครั้งนั้น แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

พจิารณาแลว้เห็นว่า การด าเนนิการโดยวิธีสอบราคาใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ใหด้ าเนนิการซ้ือ หรือ

จา้งโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 

แลว้แต่กรณีก็ได ้เวน้แต่หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธี

เฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ริม่ กระบวนการซ้ือหรือจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอ

จา้งตามขอ้ 22  
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ขอ้ 72 การประกาศผลวิธีสอบราคา 

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา 

ตามขอ้ 69 (4) และผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้งแลว้  

ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ 

ประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

และของหน่วยงานของรฐั 

ปิดประกาศ ณ 

สถานท่ีปิดประกาศ

ของหน่วยงานของรฐั 

ขอ้ 73 การสอบราคานานาชาติใหน้ าวิธีการประกวดราคานานาชาติ 

ตามขอ้ 60 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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วิธีคดัเลือก  
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ใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือก ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 

พสัดุที่มีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซบัซอ้น หรือตอ้งผลิต ก่อสรา้ง หรือใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการ 

ที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสูงและผูป้ระกอบการมีจ านวนจ ากดั 

มีความจ าเป็นเร่งด่วน อนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณที์่ไม่อาจคาดหมายได ้

ลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคที่จ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ 

ตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนนิการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ 

ใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบั 

ความมัน่คงของประเทศ 

งานจา้งซ่อมพสัดุที่จ าเป็นถอดตรวจใหท้ราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน  

จึงจะประมาณค่าซ่อมได ้

กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

วิธีคดัเลือก 

ม.56(1) 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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ขอ้ 74 เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือขอจา้งตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซ้ือ

หรือจา้งโดยวิธีคดัเลือก ด าเนนิการดงัต่อไปนี้  

     (1) จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเงือ่นไขท่ีหน่วยงานของรฐัก าหนด ไม่นอ้ยกว่า  

3 ราย ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนดนอ้ยกว่า 3 ราย โดยให้

ค านงึถงึการไม่มีผลประโยชนร่์วมกนัของผูที้่เขา้ยืน่ขอ้เสนอ พรอ้มจดัท าบญัชีรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีคณะกรรมการ

มีหนงัสือเชิญชวน 

     (2) การยืน่ซองขอ้เสนอและการรบัซองขอ้เสนอ ใหด้ าเนนิการตามขอ้ 68 โดยอนุโลม 

     (3) เมือ่ถงึก าหนดวนั เวลาการรบัซองขอ้เสนอ ใหร้บัซองขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการ

ไดม้ีหนงัสือเชิญชวนเท่านั้น พรอ้มจดัท าบญัชีรายช่ือผูม้ายืน่ขอ้เสนอ  

           เมือ่พน้ก าหนดเวลารบัซองขอ้เสนอ หา้มรบัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และพสัดุตวัอย่าง ตามเงือ่นไขท่ีก าหนด

ในหนงัสือเชิญชวนเพิม่เติมจากผูย้ืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่ กรณีการซ้ือหรือจา้งใดมีรายละเอียดท่ีมีความจ าเป็นโดยสภาพ

ของการซ้ือหรือจา้งที่จะตอ้งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน าตวัอย่างพสัดุมาแสดงเพือ่ทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน หรือ

ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลงัจากวนัยืน่ซองขอ้เสนอ  

     (4) เมือ่ถงึก าหนดวนั เวลาการเปิดซองขอ้เสนอ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นใบเสนอราคาและ

เอกสารประกอบการเสนอราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกแผ่นและใหน้ าความในขอ้ 55 (2) – (4) มาใชบ้งัคบักบัการ

ด าเนนิการพจิารณาคดัเลือกผูช้นะการซ้ือหรือจา้งหรือผูไ้ดร้บัการคดัเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลม  

วิธีคดัเลือก  
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ขอ้ 75 หากปรากฏว่ามีผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย

แต่ถูกตอ้งตรงตามเงือ่นไขที่ก าหนดในหนงัสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้

คณะกรรมการด าเนินการตามขอ้ 56 โดยอนุโลม 

 ในกรณีที่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรงตามเงือ่นไขท่ีก าหนด

ในหนงัสือเชิญชวน  

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่ยกเลิกการคดัเลือกครั้ง

นั้น และจะด าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) 

(ก) ก็ได ้

 ถา้ปรากฏว่าราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือ

จา้งยงัสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ใหค้ณะกรรมการเรียกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นมา

ต่อรองราคา โดยใหด้ าเนินการตามขอ้ 57 หรือขอ้ 58 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

วิธีคดัเลือก  
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วิธีคดัเลือก  

   ขอ้ 76 ในกรณีการจา้งตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (1) (ช) หากไม่สามารถด าเนนิการ

ตามปกติได ้ใหค้ณะกรรมการแจง้ใหผู้ป้ระกอบการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพือ่

พจิารณาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการก่อนพิจารณาดา้นราคา แลว้ใหค้ณะกรรมการ

พจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ีทีสุ่ดแลว้จดัล าดบั หลงัจากนั้นใหเ้ชิญผูที้ย่ืน่

ขอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ีทีสุ่ดมายืน่ขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรองราคาทีเ่หมาะสม 

หากเจรจาไม่ไดผ้ล ใหเ้จรจากบัผูย้ืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคทีด่ีทีสุ่ดรายถดัไป 

  หากด าเนนิการตามวรรคหนึง่ แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้

หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่พจิารณายกเลิกการจา้งในครั้งนั้นและจะสัง่ให้

ด าเนนิการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ก) ก็ได ้

  ขอ้ 77 ใหน้ าความในขอ้ 42 มาใชบ้งัคบักบัการประกาศผลผูช้นะการซ้ือ

หรือจา้งหรือผูไ้ดร้บัการคดัเลือกโดยวิธีคดัเลือก โดยอนุโลม  
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วิธีเฉพาะเจาะจง  
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 7  

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง

ตามขอ้ 22 แลว้ ใหค้ณะกรรมการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบติัตรงตาม

เงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ

หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้  

(ก) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 

หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้     

แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก 

 

 (ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ก) 

- ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรงหรือ

จาก ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

หรือวิธีคดัเลือกซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี) ใหม้ายืน่เสนอราคา 

- ทั้งนี้  หากเห็นว่าผูป้ระกอบการรายที่เห็นสมควรซ้ือหรือจา้งเสนอ

ราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได ้
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 7  

(ค) มีผูป้ระกอบการที่มีคุณสมบติั

โดยตรงเพียงรายเดียว หรือ

ผูป้ระกอบการ  ซ่ึงเป็นตวัแทน

จ าหน่ายหรือ 

ตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ 

และไม่มีพสัดุอ่ืนที่จะใชท้ดแทนได ้

(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ค) (ง)  

-ใหเ้ชิญผูป้ระกอบการที่มีอาชีพขายหรือรบัจา้งนั้น

โดยตรงมายืน่เสนอราคา 

- หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาใน

ทอ้งถิน่ หรือราคาที่ประมาณได ้หรือราคาที่

คณะกรรมการเห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าที่  

จะท าได ้

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดย

ฉุกเฉินเนือ่งจากเกิดอุบติัภยัหรือภยั

ธรรมชาติ และการจดัซ้ือจดัจา้งโดย

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธี

คดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้

และอาจท าใหเ้กิดความเสียหาย

รา้ยแรง 
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เงือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 7  

(จ) เป็นพสัดุทีเ่กีย่วพนักบัพสัดุที่

ไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมี

ความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง

เพิม่เติมโดยมูลค่าของพสัดุทีจ่ดัซ้ือ

จดัจา้งเพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่า

พสัดุทีไ่ดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 

(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (จ) 

-ใหเ้จรจากบัผูป้ระกอบการรายเดิมตามสญัญาหรือขอ้ตกลงซ่ึงยงั

ไม่สิ้ นสุดระยะเวลาส่งมอบ 

- เพือ่ขอใหม้ีการซ้ือหรือจา้งตามรายละเอียด และราคาทีต่ า่กว่า

หรือราคาเดิมภายใตเ้งือ่นไขทีด่ีกว่าหรือเงือ่นไขเดิม โดยค านงึถงึ

ราคาต่อหน่วยตามสญัญาเดิม (ถา้มี) เพือ่ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

ต่อหน่วยงานของรฐั 

(ฉ) เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด 

โดยหน่วยงานของรฐั องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ

ต่างประเทศ 

(ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ฉ) ใหด้ าเนนิการโดย

วิธีเจรจาตกลงราคา 

(ช) ทีดิ่นหรือสิง่ปลูกสรา้งที่

จ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 

 

 (จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ช) ใหเ้ชิญเจา้ของ

ทีด่ินหรือสิง่ปลูกสรา้งโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่

เสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด หรือราคาทีค่ณะกรรมการ

เห็นสมควร ใหต่้อรองราคาลงเท่าทีจ่ะท าได ้
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

วิธีปฏิบติั 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 7  

(ซ) กรณีอ่ืนทีก่ าหนด        

ในกฎกระทรวง 

 

กฎกระทรวง 

ก าหนดพสัดุทีร่ฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

และก าหนดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ. 2560 

หมวด 1 พสัดุส่งเสริมและพฒันาดา้นการเกษตร 

หมวด 2 พสัดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ว้ยโอกาส 

หมวด 3 พสัดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

หมวด 4 พสัดุส่งเสริมการวิจยัและพฒันาหรือการใหบ้ริการทางการศึกษา 

หมวด 5 พสัดุส่งเสริมนวตักรรม 

หมวด 6 พสัดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

หมวด 7 พสัดุส่งเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

(2) จดัท ารายงานผลการพิจารณา โดยใหน้ าความในขอ้ 55 (4) มาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 
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เงือนไขวิธี

เฉพาะเจาะจง 

พ.ร.บ. มาตรา 56(2) 

กฎกระทรวง 

ก าหนดวงเงินการจดัซ้ือจัดจา้งพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจดัซ้ือจัดจา้ง  

ทีไ่ม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และวงเงินการจดัซ้ือจัดจา้งในการแต่งตั้งผูต้รวจรบัพสัดุ 

พ.ศ. 2560 

ขอ้ 1 การจดัซ้ือจัดจา้งสินคา้ งานบริการ หรืองานก่อสรา้ง ทีม่ีการผลิต จ าหน่าย 

ก่อสรา้ง หรือใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจัดจา้งครั้งหนึง่ไม่เกิน 

500,000 บาท ใหใ้ชวิ้ธีเฉพาะเจาะจง 

ขอ้ 2 .................................................. 

 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

(ข) การจดัซ้ือจัดจา้ง

พสัดุทีก่ารผลิต จ าหน่าย 

หรือใหบ้ริการทัว่ไป และ 

มีวงเงินในการจดัซ้ือจัด

จา้งครั้งหนึง่ไม่เกิน 

วงเงินตามทีก่ าหนด   

ในกฎกระทรวง 

วิธีปฏิบติั 

ตามระเบยีบ

กระทรวงการคลงัฯ 

ขอ้ 79 

 

         กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ข) ใหเ้จา้หนา้ทีเ่จรจาตกลงราคากบั

ผูป้ระกอบการทีมี่อาชีพขายหรือรบัจา้งนั้นโดยตรง แลว้ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีซ้ื่อหรือ

จา้งไดภ้ายในวงเงินทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ตามขอ้ 24 

         การซ้ือหรือจา้งตามวรรคหนึง่ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนทีเ่กิดข้ึนโดย

ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อนและไม่อาจด าเนินการตามปกติไดท้นั ใหเ้จา้หนา้ทีห่รือผูที้่

รบัผิดชอบในการปฏิบติังานนั้นด าเนินการไปก่อนแลว้รีบรายงานขอความเห็นชอบ

ต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั และเมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดยอนุโลม 



การด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา (1)  
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วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 

ประกอบระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคหนึง่ 

เจา้หนา้ที่ 

หวัหนา้เจา้หนา้ที่ 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

รายงานขอซ้ือขอจา้ง 

(ขอ้ 22) 

1 

5 

4 

6 ส่งมอบพสัดุ 

ซ้ือ/จา้ง 

เห็นชอบ 
(ขอ้ 24) 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ/ 

ผูต้รวจรบัพสัดุ (กรณีไม่เกิน 1 แสนบาท) 

 ผูป้ระกอบการ 

2 



185 

ขอ้ยกเวน้ 

วิธีการ 

 กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 

 ไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน 

 ด าเนินการตามปกติไม่ทนั 
  

 เจา้หนา้ที่ หรือ ผูร้บัผิดชอบด าเนินการไปก่อน 

 รายงานขอความเห็นชอบหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

 เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าว 

เป็นหลกัฐานการตรวจรบั  

   

การด าเนินงานโดยวิธีตกลงราคา 

(2) 

วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข) : กรณีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 

ประกอบระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 79 วรรคสอง 
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ขอ้ 80 การซ้ือหรือจา้งที่มีวงเงินเล็กนอ้ยตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงตามความในมาตรา 96 วรรคสอง หน่วยงานของ

รฐัอาจด าเนินการซ้ือหรือจา้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสต์าม

วิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนดก็ได ้

ขอ้ 81 ใหน้ าความในขอ้ 42 มาใชบ้งัคบักบัการประกาศผล

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม  

วิธีเฉพาะเจาะจง 



 

งานจา้งที่ปรึกษา 

(มาตรา 69-7 ) 

 



งานจา้งที่ปรึกษา 

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

เชิญชวนใหที้ป่รึกษาทัว่ไป 

ทีมี่คุณสมบติัตรงตามเงือ่นไขที่

ก าหนดเขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

(ม.69(1)) 

เชิญชวนเฉพาะทีป่รึกษา 

ทีม่ีคุณสมบติัตรงตามทีก่ าหนด 

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 

ใหย้ืน่ขอ้เสนอ 

เวน้แต่ มีทีป่รึกษาทีม่ีคุณสมบติั               

ตรงตามทีก่ าหนดนอ้ยกว่า 3 ราย 

(ม.69(2)) 

เชิญชวนเฉพาะทีป่รึกษา 

ทีม่ีคุณสมบติัตรงตามทีก่ าหนด     

รายใดรายหนึง่ ใหเ้ขา้ยืน่

ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มาเจรจา

ต่อรองราคาโดยตรง 

(ม.69(3)) 



วิธีจา้งที่ปรึกษา 

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

ม.70(1) 

กรณีเป็นงานทีไ่ม่ซบัซอ้น  

มีลกัษณะเป็นงานประจ า หรือ 

มีมาตรฐานตามหลกัวิชาชีพ 
ม.70(2) 

(ก) กรณีใชวิ้ธีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก  

(ข) เป็นงานที่ซบัซอ้น ซบัซอ้น

มาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ 

(ค) มีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้ง

จ านวนจ ากดั 

ม.70(3) 

(ก) กรณีใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและ 

วิธีคดัเลือก หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มี 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก หรือ (ข) การจา้งท่ีมีวงเงินค่าจา้ง

ครั้งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดไวใ้น

กฎกระทรวง หรือ (ค) เป็นงานที่จ าเป็นตอ้ง

จา้งที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ไดท้ าไว ้

แลว้เนือ่งจากเหตุผลทางเทคนคิ หรือ  

(ง) มีที่ปรึกษาจ านวนจ ากดัและมีมีวงเงิน 

ไม่เกินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือ  

(จ) มีท่ีปรึกษารายเดียว หรือ (ฉ) มีความ

จ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกีย่วกบัความมัน่คงของ

ชาติ หากล่าชา้จะเสียหายแก่ราชการหรือ

ความมัน่คงของชาติ หรือ (ช) งานอ่ืน 

ทีก าหนดในกฎกระทรวง  



มาตรา 71 รายละเอียดวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งส าหรบังานจา้งทีป่รึกษาในหมวด

 นี้  ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสใ์นระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

 กรมบญัชีกลาง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีร่ฐัมนตรีก าหนด 

มาตรา 72 ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 58 (การรวมจา้ง) 

มาใชบ้งัคบักบังานจา้งทีป่รึกษาตามหมวดนี้  โดยอนุโลม 
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หมวด 3 ส่วนที่ 1 บททัว่ไป  

ขอ้ 101 การจา้งที่ปรึกษา เป็นงานใหบ้ริการ เพือ่เป็นผูใ้หค้ าปรึกษาหรือแนะน าแก่ 

หน่วยงานของรฐั  

 -โดยที่ปรึกษาตอ้งเป็นที่ปรึกษาท่ีไดข้ึ้นทะเบยีนไวก้บั ศูนยข์อ้มูลที่ปรึกษา 

กระทรวงการคลงั 

 เวน้แต่  จะมีหนงัสือรบัรองจากศูนยข์อ้มูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลงั ว่าไม่มีที่

ปรึกษาเป็นผูใ้หบ้ริการในงานที่จา้งนั้น หรือเป็นงานจา้งที่ปรึกษาของ

หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ  

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งจา้งที่ปรึกษาต่างประเทศ ใหห้น่วยงานของรฐัแสดง

เหตุผลและความจ าเป็น ในการจา้งที่ปรึกษาต่างประเทศไวใ้นรายงานขอจา้ง  

 โดยการจา้งที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งนั้น จะตอ้งมีบุคลากรไทย ร่วมงาน

ดว้ย ทั้งนี้  เพือ่ใหเ้กิดการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีใหแ้ก่บุคลากรไทย               

 เวน้แต่ สาขาบริการหรือ งานที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได ้

งานจา้งที่ปรึกษา 
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ขอ้ 102 หน่วยงานของรฐัที่จะจา้งที่ปรึกษา 

ใหก้บั หน่วยงานของรฐัอ่ืน 

  

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศ

ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ รายละเอียดการ

ด าเนินการจา้งที่ปรึกษา เพือ่ใหห้น่วยงานของรฐัปฏิบติั 

ก็ได ้ 

ใหก้ าหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการ และรายละเอียดการจา้งที่ปรึกษาเสนอต่อ 

วิธี

ท า 

คณะกรรมการนโยบาย 

เพือ่ขอความเห็นชอบ ก่อน 

และเมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้

ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการ

ตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป  
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ขอ้ 103 ในงานจา้งที่ปรึกษา ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัอาจ 

“แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา คณะหนึง่  

หรือจะใหเ้จา้หนา้ที่  หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่” 

 จดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งที่ปรึกษา 

  รวมทั้ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ  

 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ

ตามวรรคหน่ึงและ วรรคสอง  

ใหเ้ป็นไปตามทีห่วัหนา้หน่วยงานของรฐัก าหนดตามความจ าเป็น 

และเหมาะสม  

กระบวนการจา้งที่ปรึกษา 

การจดัท าร่างขอบเขตของงานจา้งทีป่รึกษา 
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ขอ้ 104 ในการจา้งทีป่รึกษาใหเ้จา้หนา้ทีจ่ดัท ารายงานขอจา้งทีป่รึกษาเสนอหวัหนา้ หน่วยงานของ

รฐั ขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที ่ตามรายการดงัต่อไปนี้   

(๑) เหตุผลและความจ าเป็นทีต่อ้งจา้งทีป่รึกษา 

(๒) ขอบเขตของงานจา้งทีป่รึกษา  

(๓) คุณสมบติัของทีป่รึกษาทีจ่ะจา้ง 

(๔) ราคากลางงานจา้งทีป่รึกษา  

(๕) วงเงินทีจ่ะจา้งทีป่รึกษา โดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงิน  

ทีป่ระมาณว่าจะจา้งในครั้งนั้น  

(๖) ก าหนดเวลาแลว้เสร็จของงานจา้งทีป่รึกษา 

(๗) วิธีจา้งทีป่รึกษา และเหตุผลทีต่อ้งจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีนั้น  

(๘) หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอ  

(๙) ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆทีจ่ าเป็นในการจา้งทีป่รึกษา  

การออกเอกสารการจา้งทีป่รึกษาและประกาศเผยแพร่ 

      เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึง่แลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่

ด าเนนิการจา้งตามวิธีการจา้งนั้นต่อไปได ้
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 รายงานขอจา้งที่ปรึกษา 



ขอ้ 105 ในการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  

ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัแต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาข้ึน 

เพือ่ปฏิบติัการตามระเบยีบนี้ พรอ้มกบัก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ

คณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ  

(๑) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

(๒) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก 

(๓) คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(๔) คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งที่ปรึกษา  

 ใหค้ณะกรรมการการด าเนินงานจดัจา้งแต่ละคณะ  

 รายงานผลการพิจารณาต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถา้มีเหตุที่ท าใหก้ารรายงานล่าชา้ ใหเ้สนอหวัหนา้

หน่วยงานของรฐั พจิารณาขยายเวลาไดต้ามความจ าเป็น  

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งที่ปรึกษา  
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ อตัราค่าจา้งใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม และ

ประหยดั โดยค านึงถงึองคป์ระกอบต่าง เช่น จ านวนคน – เดือน เท่าที่

จ าเป็น อตัราค่าครองชีพ ซ่ึงเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้  การ

ก าหนดคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มของทีป่รึกษา ใหค้ านึงถงึความ

สอดคลอ้งกบักม.ที่เกีย่วขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพท่ีปรึกษาดว้ย 

ตอ้งข้ึนทะเบยีนเป็นที่ปรึกษาไทย ไวก้บัศูนยข์อ้มูลที่ปรึกษา   

ส านกังานบริหารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลงั /รมต.อาจก าหนด

หลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบยีนที่ปรึกษาไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ก็ได ้ 

พ.ร.บ. มาตรา 73 

คุณสมบติัของที่ปรึกษาท่ีจะเขา้ร่วมเสนองานต่อหน่วยงานของรฐั 

เงือ่นไขจา้งที่ปรึกษาท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบยีนที่ปรึกษา ไดใ้นกรณีดงันี้  

(1) ไดร้บัหนงัสือรบัรองจากศูนยข์อ้มูลที่ปรึกษาว่า ไม่มีที่ปรึกษา 

      ในสาขาบริการ หรืองานนั้น 

(2) เป็นงานจา้งที่ปรึกษาของหน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ 

คุณสมบติั

ของ 

ที่ปรึกษา 
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ขอ้ยกเวน้ 

การข้ึนทะเบยีน        

/เพกิถอนท่ี

ปรึกษา/อตัรา

ค่าจา้ง/การ

อุทธรณ ์



กฎกระทรวง 

ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไขการข้ึนทะเบียนทีป่รึกษา 

หมวด 1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขการข้ึนทะเบยีน 

หมวด 2 การข้ึนทะเบียนและอตัราค่าธรรมเนียม 

หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบติังานของที่ปรึกษา 

หมวด 4 การเปลีย่นแปลงและการเพิม่เติมขอ้มูล 

หมวด 5 การเพกิถอนและยกเลิกการข้ึนทะเบยีน 

หมวด 6 การอุทธรณ ์

หมวด 7 การใหบ้ริการขอ้มูล  

บทเฉพาะกาล 
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การจา้งทีป่รึกษาแต่ละครั้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐั  

แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา เพือ่ปฏิบติัการตามระเบียบ พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี คือ 

1. คณะกรรมการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

2. คณะกรรมการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก 

3. คณะกรรมการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ใหเ้ป็นไป

ตามที่กระทรวง 

การคลงั

ก าหนด 

พ.ร.บ. มาตรา 74 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 105 
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4. คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุในงานจา้งที่ปรึกษา 

 ใหค้ณะกรรมการแต่ละคณะ รายงานผลการพจิารณาต่อหัวหนา้

หน่วยงานของรัฐภายในเวลาทีก่ าหนด ถา้มเีหตุทีท่  าใหก้ารรายงาน

ล่าชา้ ใหเ้สนอหัวหนา้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาไดต้ามความจ าเป็น 



ขอ้ 106 

คณะกรรมการ 

ตามขอ้ 105  

ใหป้ระกอบดว้ย  

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

องคป์ระกอบคณะกรรมการจา้งที่ปรึกษา 

โดยใหค้ านึงถงึลกัษณะหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูที้ไ่ดร้บัแต่งตั้งเป็นส าคญั 

 และในกรณีการจา้งทีป่รึกษาทีด่ าเนนิการดว้ยเงินกูที้ ่กระทรวงการคลงัไดกู้เ้งินจากต่างประเทศ 

 ใหม้ีผูแ้ทนจากส านกังานบริหารหนี้ สาธารณะเขา้ร่วมเป็นกรรมการ ดว้ย 

ในกรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชนข์องหน่วยงานของรฐั 

จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการ ดว้ยก็ได ้ 

แต่จ านวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะตอ้งไม่มากกว่าจ านวน

กรรมการตามวรรคหนึง่  

ประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการอย่างนอ้ย 4 คน  

ซ่ึงแต่งตั้งจาก ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ 

พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานของรฐั หรือพนกังานของ

หน่วยงานของรฐัที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  

กรรมการ

บุคคลอ่ืน 

คณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผูช้ านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิ  

เกีย่วกบังานจา้งนั้นๆ เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 199 



ขอ้ 107 - องคป์ระชมุของคณะกรรมการ  

 - มติของคณะกรรมการ  

และ - การมีส่วนไดเ้สียในเรือ่งซ่ึงที่ประชมุพจิารณา 

 ใหน้ าความตามขอ้ 27 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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จ านวน  

บุคลากร 

ขอ้เสนอ

ทางการเงิน 

วิธีการบริหารและ

วิธีปฏิบติังาน 
ผลงานและ

ประสบการณ ์

    เกณฑก์ารพจิารณาขอ้เสนองานจา้งที่ปรึกษา 
(ม.75) 

ความคุ่มค่า 

วตัถุประสงค ์



2 1 3 

       

 

กรณีเป็นงานที่มี 

   ความซบัซอ้นมาก       

ใหค้ดัเลือก 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผ่าน

เกณฑด์า้นคุณภาพ 

และไดค้ะแนน 

ดา้นคุณภาพมากที่สุด 

 

 

 

กรณีเป็นงานประจ า  

หรืองานท่ีมีมาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ         

    ตามหลกัวิชาชีพ  

หรืองานท่ีไม่ซบัซอ้น 

    ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่

ขอ้เสนอ 

   ท่ีผ่านเกณฑด์า้น

คุณภาพซ่ึงเสนอราคา

ต า่สุด 

 

 

กรณีเป็นงาน 

ตามมาตรฐานของ

หน่วยงานของรฐั  

หรืองานท่ีซบัซอ้น ให้

คดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอ

ที่ผ่านเกณฑด์า้น

คุณภาพและได้

คะแนนรวมดา้น

คุณภาพและดา้น

ราคา 

 มากที่สุด 

 การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนองานจา้งท่ีปรึกษา 

(ม.76) 



การจดัท าประกาศเชิญชวน หรือหนงัสือเชิญชวนทีป่รึกษา  

ใหเ้ขา้ร่วมการยืน่ขอ้เสนอ และการประกาศผลผูช้นะ หรือ  

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก ใหน้ ามาตรา 62  และมาตรา 66 มาใช้

โดยอนุโลม  

(ไดแ้ก่ การลงเว็บไซตห์น่วยงานของรฐั และของ

กรมบญัชีกลาง และปิดประกาศทีส่ านกังาน ) 

รายละเอียด และขั้นตอนงานจา้งที่ปรึกษา ที่ไม่ได้

ประกาศไวใ้นหมวดนี้  ใหเ้ป็นไปตามที่รฐัมนตรีก าหนด 

มาตรา 

77 
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มาตรา 78 



 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 108 ก าหนดวิธีการจา้งทีป่รึกษา 

 ใหก้ระท าได ้3 วิธี ดงันี้  

 (1) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

(2) วิธีคดัเลือก  

(3) วิธีเฉพาะเจาะจง  

 

ขอ้ 109 ใหเ้จา้หนา้ที่จดัท าเอกสารจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปพรอ้ม

ประกาศเผยแพร่ ******ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด******  

 การท าเอกสารจา้งที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ ถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความ

หรือ รายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด หากไม่ท าให้

หน่วยงานของรฐัเสียเปรียบก็ใหก้ระท าได ้

 เวน้แต่ เห็นว่า จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รดักุมพอ ก็ใหส่้งร่าง

เอกสารจา้งที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ดงักล่าวไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดตรวจ

พิจารณาก่อน 

จา้งที่ปรึกษา วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
วิธีท า 
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ขอ้ 110 เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของ

รฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอจา้ง

ทีป่รึกษา  

ตามขอ้ 104 แลว้ ใหห้วัหนา้

เจา้หนา้ทีเ่ผยแพร่ประกาศฯ 

การเผยแพร่ประกาศจา้งที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

การก าหนดวนั เวลาในการยืน่ขอ้เสนอใหเ้ป็นวนัท า

การเพยีงวนัเดียวนบัถดัจากวนัสุดทา้ยของการ

เผยแพร่ประกาศและเอกสารจา้งทีป่รึกษาตาม

วรรคหนึง่ โดยใหม้ีระยะเวลาใหที้ป่รึกษา 

เตรียมการจดัท าเอกสารเพือ่ยืน่ขอ้เสนอ 

เป็นเวลาติดต่อกนัไม่

นอ้ยกว่า ๕ วนัท าการ 

และใหก้รมบญัชีกลาง

จดัส่งประกาศและ

เอกสารจา้งทีป่รึกษาให้

ส านกังานการตรวจเงิน

แผ่นดินผ่านทางระบบ

อิเล็กทรอนกิส ์ 

ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ 

กรมบญัชีกลางและของ

หน่วยงานของรฐั และใหปิ้ด

ประกาศโดยเปิดเผย ณ 

สถานทีปิ่ดประกาศของ

หน่วยงานของรฐันั้น 

การใหเ้อกสารวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

รวมทั้งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง  

-ใหก้ระท าไปพรอ้มกนักบัการเผยแพร่ประกาศ

และเอกสารจา้งทีป่รึกษาตามวรรคหนึง่ เพือ่ให้

ทีป่รึกษาทีป่ระสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอสามารถ

ขอรบัเอกสารจา้งทีป่รึกษา ตั้งแต่วนัเริม่ตน้

ประกาศจนถงึวนัสุดทา้ยของการเผยแพร่

ประกาศและเอกสารจา้งทีป่รึกษา  
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ขอ้ 113 ในการยืน่ซองขอ้เสนอ  

 ทีป่รึกษาทีป่ระสงคจ์ะยืน่ขอ้เสนอ จะตอ้งผนกึซองจ่าหนา้ถงึ ประธานคณะกรรมการ

ด าเนนิงานจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ครั้งนั้น 

  โดยยืน่โดยตรงต่อหน่วยงานของรฐั พรอ้มรบัรองเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่ว่าเอกสาร

ดงักล่าวถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ  

 ใหเ้จา้หนา้ทีล่งรบัโดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนัและเวลาทีร่บัซอง  

   ในกรณีทีป่รึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอมายืน่ซอง ใหอ้อกใบรับใหแ้ก่ทีป่รึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอ  

และใหส่้งมอบซองใหแ้ก่คณะกรรมการฯ  

ขอ้ 112 เมือ่ถงึก าหนดวนัและเวลาการยืน่ขอ้เสนอในงานจา้งที่ปรึกษาโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทัว่ไป หา้มมิใหร่้นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลงก าหนดวนัยืน่

ซองขอ้เสนอ หรือรบัเอกสารการยืน่ ขอ้เสนอนอกเหนือจากเวลาที่ไดก้ าหนดไว ้
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ขอ้ 111 ใหก้รมบญัชีกลางจดัส่งประกาศให ้สตง. ทางอิเล็กทรอนิกส ์



(1) เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของที่ปรึกษาผูย้ืน่

ขอ้เสนอทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นเอกสาร

ประกอบการยืน่ขอ้เสนอทุกแผ่น  

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชนร่์วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆของที่ปรึกษา

ผูย้ืน่ ขอ้เสนอ แลว้คดัเลือกท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ไม่มีผลประโยชนร่์วมกนั 

และยืน่เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง มี คุณสมบติัและขอ้เสนอดา้นคุณภาพที่

ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้นเอกสารจา้งที่

ปรึกษา  

ขอ้ 114 เมือ่ถงึก าหนดวนั เวลาในการเปิดซองขอ้เสนอใหค้ณะกรรมการ

ด าเนินงานจา้งที่ ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ด าเนินการดงันี้   
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 กระบวนการพิจารณา  

 อาจสอบถามขอ้เท็จจริงเพิม่เติมจากที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดก็ได ้ 

แต่จะใหที้่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไวแ้ลว้มิได ้ 

 หากคณะกรรมการ เห็นว่าที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น

ตามเงือ่นไขท่ีหน่วยงานของรฐัไดก้ าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารจา้งที่ปรึกษา ให้

คณะกรรมการตดัรายช่ือของที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารดา้นคุณภาพไม่ครบถว้น หรือ

เสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐั ก าหนดไวใ้นประกาศ

และเอกสารจา้งที่ปรึกษา ในส่วนท่ี มิใช่สาระส าคญั และความแตกต่างนั้นไม่มีผล

ท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอ รายอ่ืนหรือเป็นการ

ผิดพลาดเล็กนอ้ยใหพ้จิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธ์ิที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น

และ พิจารณาในขั้นตอนต่อไป  
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(3) เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของทีป่รึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายที่ถูกตอ้ง 

ตาม (2) 

 และพิจารณา เลือกรายทีเ่สนอราคาต า่สุด  

 และจดัล าดบัไวไ้ม่เกิน 3 ราย 

 กรณีทีป่รึกษาทีค่ดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต า่สุดไม่เขา้ท าสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง “ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผูที้เ่สนอราคาต า่สุด รายถดัไป” 

 กรณีทีม่ีทีป่รึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอเสนอราคาต า่สุดเท่ากนัหลายราย ให้

เรียกทีป่รึกษาดงักล่าวมาเสนอราคาใหม่ดว้ยวิธีการยืน่ซองขอ้เสนอดา้น

ราคา และพิจารณาเลือกรายทีเ่สนอราคาต า่สุด  
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(4) จดัท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอ้มดว้ยเอกสารที่

ไดร้บัไวท้ั้งหมดต่อ หวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ทั้งนี้  รายงานผลการพิจารณา ดงักล่าวอย่างนอ้ยใหป้ระกอบดว้ย 

  

(ก)รายละเอียดงานจา้งที่ปรึกษา และคุณสมบติัของที่ปรึกษาท่ีจะจา้ง 

(ข) รายช่ือที่ปรึกษา วงเงิน และขอ้เสนอของที่ปรึกษาทุกราย 

(ค) รายช่ือที่ปรึกษาท่ีผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนั 

(ง) หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก พรอ้มการใหค้ะแนน 

(จ) ผลการพิจารณา และการใหค้ะแนนขอ้เสนอของที่ปรึกษาทุกราย พรอ้ม

เหตุผลสนบัสนุนในการพจิารณา 
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 ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ เพือ่ยกเลิกการ

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปครั้งนั้น 

 แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการ

ต่อไปโดยไม่ตอ้ง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนทัว่ไป ใหค้ณะกรรมการต่อรอง

กบัที่ปรึกษารายนั้น แลว้เสนอความเห็นต่อหวัหนา้ หน่วยงานของรฐัต่อไป  

 ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดร้บัการคดัเลือก

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ “เพือ่พิจารณายกเลิก

การจา้งในครั้งนั้น” 
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ขอ้ 115 เมือ่คณะกรรมการด าเนินการจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปได้

พิจารณาตาม ขอ้ 114 แลว้ ปรากฏว่า ท่ีปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอเพยีงรายเดียหรือ

หลายรายแต่ผ่านการคดัเลือกเพียงรายเดียว  



 แต่หากหวัหนา้หน่วยงานของรฐั เห็นว่า หากด าเนินการจา้งดว้ยวิธี

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ใหด้ าเนินการ จา้งโดย

วิธีคดัเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม 70 

(3) (ก) แลว้แต่กรณีก็ได ้
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 เวน้แต่ หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ดว้ยเหตุอ่ืน ใหเ้ริ่มกระบวนการจา้งใหม่โดย การ 

จดัท ารายงานขอจา้งตามขอ้ 104 



(1) ใหต่้อรองราคากบัที่ปรึกษารายดงักล่าวใหต้ า่สุดเท่าที่จะท าได ้หากที่ปรึกษา

เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแลว้ หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า วงเงินที่จะจา้ง 

หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินรอ้ยละสิบของวงเงินที่จะจา้ง หรือต่อรองแลว้ไม่ยอมลดราคา

อีก แต่ส่วนที่ สูงกว่าวงเงินที่จะจา้งนั้นไม่เกินรอ้ยละสิบของวงเงินที่จะจา้ง ถา้เห็นว่า

ราคาดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให ้เสนอจา้งจากท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคารายนั้น 

การต่อรองราคางานจา้งที่ปรึกษา 

ขอ้ 116 การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ที่ปรากฏว่ารายต า่สุดที่ชนะ

การเสนอราคาไว ้ยงัสูงกว่าวงเงินที่จะจา้งตาม ขอ้ 104 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 

ดงันี้   

(2) ถา้ด าเนินการตาม (1) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหแ้จง้ที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑด์า้น

คุณภาพทุกราย เพือ่เสนอราคาใหม่ พรอ้มกนัยืน่ซองขอ้เสนอดา้นราคาภายใน

ระยะเวลาที่หน่วยงานของรฐัก าหนด  
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 หากท่ีปรึกษารายใดไม่ยืน่ซองขอ้เสนอดา้นราคา ใหถ้อืว่าที่ปรึกษาท่ีเสนอราคา

รายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเ้ดิม หากท่ีปรึกษาท่ีเสนอราคาต า่สุดในการเสนอ

ราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะจา้ง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่

เกิน รอ้ยละสิบของวงเงินที่จะจา้ง ถา้เห็นว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้

เสนอจา้งจากท่ีปรึกษารายนั้น  

(3) ถา้ด าเนินการตาม (2) แลว้ไม่ไดผ้ล ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัเพือ่

พิจารณายกเลิก การจา้งในครั้งนั้น หากด าเนินการจา้งดว้ยวิธีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ใหด้ าเนินการจา้ง โดยวิธีคดัเลือกหรือวิธี

เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือ มาตรา 70 (3) (ก) แลว้แต่กรณีก็

ได ้เวน้แต่ หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงดว้ย

เหตุอ่ืน ใหเ้ริ่มกระบวนการจา้งใหม่โดย การจดัท ารายงานขอจา้งตามขอ้ 104 
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ขอ้ 117 ใหเ้จา้หนา้ที่รายงานผลต่อหวัหนา้หน่วยงานฯผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่ 

ขอ้ 118 ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่ประกาศผลเมือ่ไดร้บัอนุมติัสัง่จา้งแลว้ 



การจา้งที่ปรึกษาโดย  วิธีคดัเลือก 

ขอ้ 119 เมือ่หวัหนา้

หน่วยงานของรฐัเห็นชอบ

รายงานจา้งทีป่รึกษาแลว้

ตามขอ้ 104  

  

 ใหเ้จา้หนา้ทีข่อรายชือ่ทีป่รึกษาใน

สาขางานทีจ่ะจา้งจากศูนยข์อ้มลูที่

ปรึกษา กระทรวงการคลงั  

 แลว้มอบใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน

จา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก 
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1. จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 การท าหนงัสือเชิญชวนที่มีสาระส าคญัแตกต่างจากที่ก าหนดไวใ้นแบบ 

และไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐั เสียเปรียบ ก็ใหก้ระท าได ้ 

   

  

ขอ้ 120 ใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจา้งทีป่รึกษาโดยวิธีคดัเลือก 

ด าเนินการดงันี้  

3. เมือ่ถงึก าหนดวนั เวลาในการยืน่ขอ้เสนอ ใหร้บัซองขอ้เสนอของที่ปรึกษาพรอ้ม

จดัท าบญัชีรายช่ือที่ปรึกษาผูม้ายืน่ขอ้เสนอ เมือ่พน้ก าหนดเวลารบัซองขอ้เสนอ หา้ม

รบัเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตามเงือ่นไขใน หนงัสือเชิญชวนเพิม่เติมจากที่ปรึกษาผูย้ืน่

ขอ้เสนอ 

2. ใหเ้ชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตามที่ก าหนด 

 ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรฐั ไม่นอ้ยกว่า ๓ ราย  

เวน้แต่ มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนดนอ้ยกว่า 3 รายใหเ้ขา้ยืน่ ขอ้เสนอ  

-โดยใหค้ านึงถงึการไม่มีผลประโยชนร่์วมกนัของผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอดว้ย 

-ใหจ้ดัท าบญัชีรายช่ือทีปรึกษาท่ีมีหนงัสือเชิญชวนดว้ย 
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(5) ตรวจสอบการมีผลประโยชนร่์วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ แลว้คดัเลือกที่

ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ไม่มีผลประโยชนร่์วมกนั และยืน่เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง มี

คุณสมบติัและขอ้เสนอดา้นคุณภาพที่ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐั

ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญชวน 

  

    

(4) เมือ่ถงึก าหนดวนั เวลาในการเปิดซองขอ้เสนอ  

-ใหเ้ปิดซองขอ้เสนอและเอกสารหลกัฐาน ต่างๆ ของที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอทุกราย  

-แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นเอกสารประกอบการยืน่ขอ้เสนอทุกแผ่น  

หากคณะกรรมการเห็นว่า ท่ีปรึกษา

รายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตาม

เงือ่นไข 

ใหต้ดัรายช่ือของที่

ปรึกษารายนั้นออก 

ในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถาม

ขอ้เท็จจริงเพิม่เติมจากที่ปรึกษาผูย้ืน่

ขอ้เสนอรายใดก็ได ้

แต่จะใหที้ป่รึกษาผูย้ืน่

ขอ้เสนอรายใด

เปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่

เสนอไวแ้ลว้มิได ้ 
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 ในส่วนที ่มิใช่สาระส าคญั และความ

แตกต่างนั้นไม่มีผลใหเ้กิดการ

ไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษาราย

อ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย 

 ใหพ้จิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธ์ิที่

ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นและ 

พิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

ในกรณีที่ที่

ปรึกษาผูย้ืน่

ขอ้เสนอรายใด 

เสนอเอกสารดา้นคุณภาพไม่ครบถว้น  

หรือเสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจาก

เง่ือนไขทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไวใ้น

ประกาศและเอกสารจา้งทีป่รึกษา  
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(ก)  กรณีงานจา้งที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐัหรืองานที่

ซบัซอ้น ใหค้ดัเลือกจากรายที่ไดค้ะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้นราคามาก

ที่สุด  

 

(6) พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอในงานจา้งที่ปรึกษาท่ีถูกตอ้งตาม (5) ตามเกณฑ์

การพิจารณา คดัเลือกขอ้เสนอ และจัดล าดบัคะแนน และพจิารณาคดัเลือก ดงันี้   

งานซบัซอ้น 

 กรณีที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอรายที่คดัเลือกไวไ้ม่เขา้ท าสญัญาหรือขอ้ตกลง 

ใหค้ณะกรรมการฯพิจารณาที่ปรึกษาท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด ตาม (ก) หรือ (ข) 

แลว้แต่กรณี รายถดัไป ตามล าดบั  

งานซบัซอ้นมาก  

(ข) ใหค้ดัเลือกรายที่ไดค้ะแนนดา้นคุณภาพ มากที่สุด  
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 มีที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอหลายรายแต่ผ่าน

การคดัเลือกเพียงรายเดียว ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรฐัยกเลิก 

 แต่ถา้คณะกรรมการ ฯเห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปโดยไม่ตอ้งยกเลิก

การคดัเลือก ใหค้ณะกรรมการ ต่อรองกบัที่ปรึกษารายนั้น แลว้เสนอความเห็นต่อ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัต่อไป  

 ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดร้บัการคดัเลือก ใหเ้สนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที่เพือ่พิจารณายกเลิกการจา้งในครั้งนั้น 

 แต่หากด าเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกใหม่อาจไม่ไดผ้ลดี จะสัง่ใหด้ าเนินการ

จา้งโดย วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ได ้ 

 เวน้แต่ หน่วยงานของรฐัจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เหตุอ่ืน ใหเ้ริ่ม

กระบวนการจา้งใหม่โดยการจดัท ารายงานขอจา้งตามขอ้ 104 

ขอ้ 121 เมือ่คณะกรรมการด าเนินการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกไดพ้ิจารณา 

ตามขอ้ 120 แลว้ ปรากฏว่า  
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การต่อรองราคา (จา้งที่ปรึกษาวิธีคดัเลือก) 

ขอ้ 122 ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่

ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ชนะการคดัเลือกตาม

ขอ้ 11  หรือขอ้ 119 วรรคหนึง่ แลว้แต่

กรณี ยงัสูงกว่าวงเงินที่จะจา้งตามขอ้ 104  

ให ้โดยน าความในขอ้ 

115 มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม  

ขอ้ 123 การประกาศผลผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือกในงานจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก 

เฉพาะเจาะจง  

ใหน้ าความ ในขอ้ 118

มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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(1) จดัท าหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

การท าหนงัสือเชิญชวนรายใดถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจาก

แบบที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นแบบและไม่ท า

ใหห้น่วยงานของรฐั เสียเปรียบก็ใหท้ าได ้ 

(2) เชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึง่ที่มีคุณสมบติัตรงตามเงือ่นไขมายืน่ขอ้เสนอหรือ

เจรจาต่อรองราคา 

(3) พิจารณาขอ้เสนอของที่ปรึกษาผูย้ืน่ขอ้เสนอและเจรจาต่อรองกบัทีป่รึกษารายนั้น

โดยตรง เพือ่ใหไ้ดข้อ้เสนอที่เหมาะสม ถูกตอ้ง เป็นประโยชนต่์อทางหน่วยงานของรฐัมาก

ที่สุด และสอดคลอ้งกบั วตัถุประสงคข์องการจา้งครั้งนั้น  

(4) จดัท ารายงานผลการพิจารณา โดยใหน้ าความในขอ้ 114 (4) มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 

ขอ้ 124 เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอจา้งที่ปรึกษา          

ตามขอ้ 104 แลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่แจง้คณะกรรมการด าเนินการดงันี้   
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ขอ้ 125 การประกาศผลวิธีเฉพาะเจาะจง ให ้น าความในขอ้ 118 มาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม   



อ านาจสัง่จา้งที่ปรึกษา 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั 
ไม่เกิน 

100,000,000 บาท 

ผูม้ีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึง่ชั้น 
เกิน 

100,000,000 บาท 
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รฐัวิสาหกิจใดจะเสนอแตกต่าง ใหเ้สนอคณะกรรมการวินิจฉยัเพือ่ขอความ

เห็นชอบ และรายงาน สตง. ทราบดว้ย 



 

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

ประหยดั โดยค านึงถงึ

องคป์ระกอบต่างๆ ไม่เกินอตัรา

ที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

 

ขอ้ 129 ค่าจา้งที่ปรึกษา 

ขอ้ 130 จ่ายไดไ้ม่เกิน 15 %  ใหน้ าหนงัสือค ้ าประกนัธนาคารภายในประเทศมาค ้ า

ประกนัเงินล่วงหนา้ ใหคื้นเมือ่หน่วยงานของรฐัไดห้กัเงินที่ไดจ่้ายล่วงหนา้จากค่าจา้ง

ที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถว้นแลว้ แต่ตอ้งก าหนดไวใ้นประกาศ/หนงัสือเชิญ

ชวน/ในสญัญาดว้ย 

ค่าจา้งล่วงหนา้ 
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งานที่จา้ง/อตัราค่าจา้งที่หน่วยงานของรฐัอ่ืน 

เคยจา้งลกัษณะเดียวกนั 

 
 

จ านวนคน – เดือน man – months  

ดชันีค่าครองชีพ 

 

จา้งหน่วยงานของรฐั ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 



1. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

มาตรา 79 

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 

 มี 4 วิธี 

 2. วิธีคดัเลือก  

         3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

         4. วิธีประกวดแบบ 

หมวด 8 
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พ.ร.บ. มาตรา 80 – 92 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีวิธีดังนี้ 
 
1. วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป   - ใชก้ับงานก่อสร้างทีม่ีลักษณะไม่ซับซ้อน 

เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด อาคารขนาดเล็ก การ
ออกแบบที่ใช้เป็นมาตรฐาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย  

 
 
2.วิธีคัดเลือก มีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 3 ราย มายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีน้อยกว่า 3 ราย 
ก. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รบัการ

คัดเลือก 
ข. ใช้กับงานที่มีลักษณะซับซ้อน หรือซับซ้อนมาก เช่น (อาคารซับซ้อนมาก เช่น พิพิธภัณฑ์ 
อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการฯลฯ)(ซับซ้อน – 
เช่น อาคารมหาวิทยาลัย สนามกีฬา ศาลาประชาคม อาคารใหญ่พิเศษ เป็นต้น) 
ค. เป็นงานออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งหนว่ยงานของรฐัไม่มีข้อมูล
เพียงพอที่จะก าหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 
ง. กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 
 

มาตรา 
80  

มาตรา 
81  
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3. วิธีเฉพาะเจาะจง- ใช้กับกรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใด
รายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ได้พิจารณาเสนอแนะให้จ้าง โดยกระท าได้ดังนี ้

 
(1) ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแล้ว หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น

ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
(2) ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(3) งานที่จ าเป็นเร่งด่วน หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐ หรือ ความมั่นคงของชาติ 
(4) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ผู้บริการรายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(5) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 
 

มาตรา 
82  
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(ต่อ) การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

4. วิธีประกวดแบบ 
ใช้กับกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ   

(1)เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมของชาติ  

(2) หรืองานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 
83  

เพื่อประโยชน์ในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รัฐมนตรีอาจก าหนด
ระเบียบเกี่ยวกับรายละเอียดอื่นได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา 
85  

มาตรา 
86  

มาตรา 
84  

รายละเอียดวิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้รัฐมนตรีก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 58 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 58รวมซื้อ รวมจ้าง) 
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พรบ. มาตรา 87- 88  
คุณสมบัติผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
(1) ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย 
(3) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างงานนั้น ทั้งนี้ ตามที่

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
(4) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ผู้บริการรายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว 

เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค 
(5) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
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การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน แต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ  แล้วแต่กรณี คือ 

1. คณะกรรมการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธปีระกาศเชิญชวน
ทั่วไป  2. คณะกรรมการรับซองข้อเสนองานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป  

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ให้เป็นไป
ตามที่

กระทรวงการ
คลังก าหนด 

พ.ร.บ.
มาตรา 89 

3. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก 

4. คณะกรรมการรับซองข้อเสนองานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานโดยวิธีคัดเลือก 

5. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

6. คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานโดยวิธีประกวดแบบ 

ให้ รมต. เป็นผู้ก าหนดระเบียบ 

พรบ.มาตรา 90-92 เกณฑ์การคัดเลือก ให้คัดเลือกผู้ที่มีแนวความคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้าน
คุณภาพสูงสุด /อัตราค่าจ้าง ให้รมต.ก าหนดในกฎกระทรวง /การจัดท าประกาศเชิญชวน ประกาศผล     

ให้น ามาตรา 62, 66 มาใช้โดยอนุโลม/ รายละเอียดขั้นตอนวิธีการจ้างที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้        
ให้ รมต. เป็นผู้ก าหนดระเบียบ 230 



 ข้อ 131 ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค                        
หรือราชการส่วนท้องถิ่นใด  

 ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถ
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  

 อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 กรมศิลปากร  
 หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบ  
หรือควบคุมงานก่อสร้าง ก่อนก็ได้ 

หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
รายละเอียดการด าเนินการจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ 132 ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจ้างออกออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้กับหน่วยงานของรัฐอื่น 

คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ รายละเอียดการ
ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ [มาตรา 86]  
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เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความ
เห็นชอบ  

และเมื่อได้รับความเห็นชอบแลว้ให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการ  

ตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป  



(1) มีความสัมพันธ์โดยตรง โดยผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง
ในงานที่ ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น 
(2) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม โดยผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับ
คู่สัญญาของ หน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ [มาตรา 
88]  

ข้อห้ามผู้รับจ้างออกแบบ หรือควบคุมงาน เป็นผู้รับจ้าง 

ข้อ 133 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างใน

งานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้  
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• ผูใ้ห้บริการที่เป็นนิตบิุคคล 
• กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น 
• จะต้องเป็นคนไทย และ 
• เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น  

ข้อ 134 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดา 
จะต้องมี สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ

หรือวิศวกรรม ส าหรับงานว่าจ้าง ตามที่ก าหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี 

คุณสมบัติผู้ให้บริการจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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ข้อ 135 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น จะน าแบบแปลนรายละเอียดงาน
จ้างไป ด าเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือ

หน่วยงานของรัฐนั้นๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตาม
อัตราที่คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาก าหนดเป็นรายๆ 

  
ข้อ 136 ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างน าแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่

ได้ท าสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นด าเนินการก่อสร้างอีก  
เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ว่าจ้างก่อน  

 
ข้อ 137 ระหว่างด าเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ

งาน ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อ
โครงสร้างทีส าคัญ และเป็นไปตาม มาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ

งานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก  
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ข้อ 138 ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้
และมคีวามช านาญ งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้นๆ 

 
 ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน 
ผู้ตรวจการ หรือผู้แทนให้ ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้
ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการ 

ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน             
ผูท้ี่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอม             

จากผูว้่าจ้าง 
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ข้อ 139 ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ส่วนที่ 2 
 กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การจัดท าร่าง

ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง :TOR 

รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ องค์ประกอบ ระยะเวลา

การพิจารณา และการประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและ วรรคสอง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ก าหนดตามความเหมาะสม 

แต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
จัดท าร่างขอบเขตของ งานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
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(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
(2) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(3) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
(4) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ  
(5) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ  

การจัดท ารายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ข้อ 140 ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้  
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(6) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(7) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(8) หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ  
(9) ข้อเสนอื่นๆ  
 เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในงานจ้าง

ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 -การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 

 

-เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตามวิธจี้างนั้นต่อไปได ้
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(1)คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

(2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  
(3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี 

เฉพาะเจาะจง  
(4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปีระกวด 
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
   
 ให้คณะกรรมการฯแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา                     

ขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น [มาตรา 89]  

ข้อ 141 การจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง                          
ใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบมีดังนี้  
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ข้อ 142 คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ 140  

แตล่ะคณะ ประกอบด้วย  
 
  

ข้อ 143 ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 141 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย 
กว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม การประชุมของคณะกรรมการ

ตามวรรคหนึ่ง ให้น าความตามข้อ 28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่างน้อย 2 คน          
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ของรัฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

การแต่งตั้งใหค้ านึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ  
 นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่งแล้ว  
จะแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น 
บุคคลภายนอกในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยก็ได้ การประชุมลงมต ิ

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
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วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป ข้อ 144  

-ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเผยแพร่  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
-การท าเอกสาร ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมสีาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
 และไม่ท าใหห้น่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  

 

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(2) วิธีคัดเลือก 
(3)  วิธีเฉพาะเจาะจง 
(4)  วิธีประกวดแบบ 

 
ข้อ 144 วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างกระท าได้ 4 วิธี ดังนี้ 
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ข้อ 145 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามข้อ 139 แล้ว 
  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้างในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงานของรัฐน้ัน เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

 และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง 

เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างเอกสารงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างและ ประกาศดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 
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 เพือ่ใหผู้ใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งที่

ประสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอ สามารถขอรบัเอกสารงานจา้งออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสรา้งตั้งแต่วนัเริม่ตน้ประกาศจนถงึวนัสุดทา้ย

ของ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้ง  

 

 การก าหนดวนั เวลาในการยืน่ขอ้เสนอ 

ใหก้ าหนดเป็นวนัท าการวนัใดวนัหนึง่เพียงวนัเดียวนบั ถดัจาก

วนัสุดทา้ยของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึง่ 

โดยใหม้ีระยะเวลาใหที้่ผูใ้หบ้ริการ เตรียมการจดัท าเอกสารเพือ่

ยืน่ขอ้เสนอ  
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-ในการยืน่ซองขอ้เสนอ ผูใ้หบ้ริการท่ีประสงคจ์ะยืน่ขอ้เสนอจะตอ้งผนึกซอง จ่า

หนา้ถงึประธานคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ครั้งนั้น  

และส่งถงึหน่วยงานของรัฐ โดยยืน่โดยตรงต่อหน่วยงานของรฐั พรอ้มรบัรอง

เอกสารหลกัฐานที่ยืน่ว่า เอกสารดงักล่าวถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ ให้

เจา้หนา้ที่ลงรบัโดยไม่เปิดซองพรอ้มระบุวนัและเวลาที่รบัซอง ในกรณีที่ผู ้

ใหบ้ริการ มายืน่ซองใหอ้อกใบรบัใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอ และใหส่้งมอบ

ซองใหแ้ก่คณะกรรมการฯ 

เมือ่ถงึก าหนดวนัและเวลาการยืน่ขอ้เสนอในงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 

ก่อสรา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หา้มมิใหร่้นหรือเลือ่น หรือเปลีย่นแปลง  

ก าหนดวนัยืน่ซองขอ้เสนอ หรือ รบัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอนอกเหนือจากเวลาที่

ได ้ก าหนดไว ้ 
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(1) เปิดซองขอ้เสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่

ขอ้เสนอทุกราย แลว้ใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นเอกสารประกอบการ

ยืน่ขอ้เสนอทุกแผ่น  

(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชนร่์วมกนั และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของผู ้

ใหบ้ริการผูย้ืน่ ขอ้เสนอ แลว้คดัเลือกผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอที่ไม่มีผลประโยชน์

ร่วมกนั และยืน่เอกสารครบถว้น ถูกตอ้ง มีคุณสมบติัและขอ้เสนอดา้นคุณภาพที่

ครบถว้น ถูกตอ้ง ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัก าหนดไวใ้นเอกสาร งานจา้ง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง 

ข้อ 146 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ด าเนินการดังนี้  
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ในกระบวนการพิจารณา  

อาจสอบถามขอ้เท็จจริงเพิม่เติมจากผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดก็ ได ้แต่จะให้

ผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส าคญัที่เสนอไวแ้ลว้มิได ้และ

หากคณะกรรมการ เห็นว่า ผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น

ตามเงือ่นไขที่หน่วยงานของรฐัไดก้ าหนดไวใ้น ประกาศและเอกสารงานจา้ง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง ใหค้ณะกรรมการตดัรายช่ือของผูใ้หบ้ริการ ผู ้

ยืน่ขอ้เสนอรายนั้น ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารดา้น

คุณภาพไม่ครบถว้น หรือเสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่นไขที่หน่วยงาน

ของรฐัก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารงานจา้งออกแบบหรือ ควบคุมงาน

ก่อสรา้ง ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าใหเ้กิดการ

ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ ต่อผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาด

เล็กนอ้ยใหพ้จิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธ์ิผูใ้หบ้ริการผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นและ

พิจารณาในขั้นตอนต่อไป  
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(3) พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของผูใ้หบ้ริการรายทีถู่กตอ้งตาม (2) ซ่ึงมี

คุณภาพและคุณสมบติั เป็นประโยชนต่์อหน่วยงานของรฐั แลว้ใหเ้สนอ

จา้งจากรายทีไ่ดค้ะแนนคุณภาพมากทีสุ่ดและจดัล าดบัคะแนนไวไ้ม่เกิน 3 

ราย  

 ในกรณทีีผู่ใ้หบ้ริการรายทีคั่ดเลอืกไวซึ้ง่ไดค้ะแนนคุณภาพมากทีสุ่ด

ไม่ยอมเขา้ท าสัญญาหรือ ขอ้ตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่

ก าหนด ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผูท้ีไ่ดค้ะแนนคุณภาพมากทีสุ่ดใน 

ล าดับถดัไป  

 (4) จดัท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอ้มดว้ยเอกสารที่

ไดร้บัไวท้ั้งหมดต่อ หวัหนา้หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ทั้งนี้  รายงานผลการพิจารณา ใหน้ าความ

ในขอ้ 114 (4) มาใชโ้ดยอนุโลม 
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ขอ้ 147 กรณีมีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายเดียว หรือหลายรายแต่

ถูกตอ้งเพียงรายเดียว ใหเ้สนอยกเลิก ถา้เห็นสมควรจา้ง

รายนั้น ใหต่้อรองราคา โดยไม่ยกเลิก 

-หากไม่มีผูใ้หบ้ริการเขา้ยืน่ขอ้เสนอ หรือไม่ไดร้บั

คดัเลือก จะสัง่ใหใ้ชวิ้ธีคดัเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงก็

ได ้

ข้อ 148 น าวิธีประกาศผลข้อ 118 มาใช้อนุโลม  



วิธีคดัเลือก ขอ้ 151  

เมือ่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเห็นชอบรายงานขอจา้งออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสรา้งตามขอ้ 140 แลว้ ใหเ้จา้หนา้ทีแ่จง้ให้

คณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน ก่อสรา้งโดยวิธี

คดัเลือก 

 เพือ่ด าเนินการดงัต่อไปนี้   

(1) จดัท าหนงัสือเชิญชวนผูใ้หบ้ริการตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด  ทีม่ีคุณสมบติัตามที่ก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงาน

ของรฐั ไม่นอ้ยกว่า 3 ราย  

เวน้แต่ ในงานนั้นมีผูใ้หบ้ริการทีม่ีคุณสมบติัตรงตามที่ก าหนดนอ้ยกว่า              

3 ราย  ใหเ้ขา้ยืน่ ขอ้เสนอ โดยใหค้ านึงถึงการไม่มีผลประโยชนร่์วมกนั

ของผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอดว้ย 
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เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ 
  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่น

ข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ใน
เอกสารประกอบการที่ ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 

  
  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้

ให้บริการ ผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและ
ข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของ
รัฐก าหนดไว้ในเอกสาร งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
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ในกระบวนการพิจารณา  
อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้
ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แลว้มิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่า ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสารงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายช่ือของผู้ให้บริการ ผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้น 
 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือ

เสนอ รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารงานจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และ

ความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าใหเ้กิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ให้บริการผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้

ให้บริการ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป 
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 (พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม(5) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอ

จ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล าดับ 
  -ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด

ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือ ข้อตกลงในเวลาที่ก าหนด  
 ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด 

 ใน ล าดับถัดไป  
 จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 114 (4) 

 มาใช้บังคับโดยอนุโลม- 
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-แตถ่้า คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
คัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐต่อไป  
 -ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอ

หัวหน้า หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ัง
นั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากด าเนินการจ้างด้วย

วิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  
 จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 82 (1) ก็ได้  
 เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  

ใหเ้ริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามข้อ 139  

ข้อ 150 เมื่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาตามข้อ 149 แล้ว  

ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
ผู้ยื่นข้อเสนอ หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  

 การคัดเลือกครั้งนั้น  

ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน         

ของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ ยกเลิก 
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วิธีเฉพาะเจาะจง  
ข้อ 152 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างงานจ้าง
ออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ 140 แล้ว ให้

เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เพื่อด าเนินการดังน้ี  

(1) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ข้อ 151 การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก ให้น าความในข้อ 118มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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 การท าหนังสือเชิญชวนรายใด  ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการ
แตกต่างไปจากแบบที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนด

ไว้ในแบบและไมท่ าให้หน่วยงานของรัฐ เสียเปรียบก็ให้กระท าได้  
(2) เชิญชวนที่ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานที่ว่าจ้าง
นั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
(3) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม 
ถูกต้อง เป็น ประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น  
(4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 114 (4) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
ข้อ153 การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง ให้น าความในข้อ 118มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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โดยมี สาระส าคัญหรือไม่รัดกุมพอ  
ก็ให้ส่งร่างเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศ

ดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน  

จัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดย
วิธีประกวดแบบพร้อมประกาศเผยแพร่            

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  

ให้
เจ้าหน้าที่ 

วิธีประกวดแบบ ข้อ 154  

-ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไป
จากที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
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(ก) เผยแพรป่ระกาศประกวดแบบในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของ
รัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ ในการนี้
หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้ 

ข้อ 155 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ใหค้วามเห็นชอบรายงานขอจ้าง
ออกแบบหรือควบคุม งานก่อสร้างตามข้อ 140 แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1  

ให้เจ้าหน้าที่ 

(1) การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ  

และให้กรมบัญชีกลางจัดส่ง ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 การชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ 
 ให้ก าหนดเป็น วันท าการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอ  

 การก าหนดวันยื่นข้อเสนอ ให้ก าหนดเป็นวัน เวลาท าการ เพียงวันเดียว 
 หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

 

 การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  
 รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอ

สามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้น ประกาศ
จนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงาน

ก่อสร้าง 
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( (ค) ก่อนเสนอรายงานผลการพิจารณา  
 ให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา ให้
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบ 

(ข) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองเอกสารการประกวด
แนวความคิด 
ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้

ให้บริการทุกราย แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบเป็นไป
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดย

วิธีประกวดแบบ 

แล้วใหค้ัดเลือก
ผู้ให้บริการ                  

ที่เสนอ
แนวความคิดที่ได้

คะแนนด้าน
คุณภาพมากที่สุด

และจัดล าดับ  

ตรวจสอบการมี
ผลประโยชน์ของ          
ผู้ให้บริการที่ได้รับ
คัดเลือกตาม (ข) แล้ว
คัดเลือกผู้ให้บริการที่   
ไมม่ีผลประโยชน์
ร่วมกันไปสู่ขั้นตอนที่ 2  
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(ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพจิารณาพร้อมเอกสารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
(จ) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด 
ในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น แจ้งทุกรายทราบผ่านทาง e-Mail ตามแบบที่ก าหนด 

(2) ขั้นตอนที่ 2 เรื่องการประกวดแบบ  

ผูช้นะการประกวดแบบแนวความคิดจากข้ันตอนที่ ๑  
 จะต้องพัฒนาแนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบเพื่อการประกวดและ

จัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการที่
จะเข้าท าสัญญาร่วมงานกัน และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่

เกี่ยวข้องที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม 
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 (ข) เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที ่๒  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี

ผลประโยชนร์่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยืน่
เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐาน

ครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแบบเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ แล้ว
ให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และ จัดล าดับ  

 การชี้แจงรายละเอียด 
เกี่ยวกับการประกวดแบบ 

ให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่ง 
ก่อนวันยื่นข้อเสนอในข้ันตอนที่ ๒ 

โดยให้มีระยะเวลาที่ผู้ให้บริการจะต้อง
จัดท าแบบ 

 การก าหนดวัน เวลาในการ
ยื่นข้อเสนอ 

ให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวัน
หนึ่งเพียงวันเดียว นับถัดจากวัน
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศ

และเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
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(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(๒) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

อ านาจในการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ข้อ 158 การสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ านาจ
ของผูด้ ารงต าแหน่ง และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้  

ข้อ 159 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดผู้มีอ านาจและวงเงินในการสั่งจ้างตาม
ข้อ 159 และข้อ 160 แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

ผูม้ีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ 158 ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายระเบียบนี้  
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กฎกระทรวง 

ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ประเภทงานสถาปัตยกรรม 

ออกแบบ หรือ ควบคุมงานก่อสร้าง 

ขนาดเล็ก กลาง ใหญ ่ ใหญ่พิเศษ 
คิดจากอัตราร้อยละของวงเงินค่าก่อสร้างตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง  

แบ่งเป็นงานประเภท 

ไม่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก ซับซ้อน 

งานที่มีแบบแผนวิจิตร ใช้ความ
ประณีตสูง ใช้เทคโนโลยีสูง ใช้ความ
ช านาญเฉพาะด้าน  สลับซับซ้อน มี

ลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าด้าน
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม 

หรือธรรมชาติฯลฯ  

งานที่ต้องใช้ความประณีต 
ความช านาญ มีเกณฑ์

ควบคุมเฉพาะ มีประโยชน์
ใช้สอยที่ซับซ้อน ฯลฯ 

มีลักษณะเรียบง่าย 
เป็นมาตรฐานทั่วไป 
เช่น โรงเก็บพัสดุ  

บ้านที่อยู่อาศัย ฯลฯ 
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ข้อ 160 



การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.67) 

   1. ไม่ไดร้บังบประมาณหรืองบประมาณไม่พอ 

   2. มีการกระท าที่เขา้ลกัษณะการมีผลประโยชนร่์วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สีย 

 กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม 

 การเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริต 

   3. การด าเนินการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือกระทบต่อ 

 ประโยชนส์าธารณะ 

   4. เกณฑอ่ื์นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

   5. แจง้ผูป้ระกอบการทราบถงึเหตุผลในการยกเลิก 

   6. ประกาศในระบบ E-GP และหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย 

 กรณมีหีน่วยงานของรัฐเขา้เสนอราคาเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอตัง้แต่ ๒ รายข้ึนไป  

มใิหถ้อืว่าหน่วยงานของรัฐนัน้มผีลประโยชน์ร่วมกันหรือมส่ีวนไดเ้สยีกับ

หน่วยงานของรัฐอื่น 



มาตรา ๑๑๔ - ๑๑๙ 

หมวด 14 

การอุทธรณ ์

(มาตรา 114 - 119) 
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ที่ไม่ตอ้งท า

ขอ้ตกลง 

มาตรา 

66 วรรคสอง 

เวน้แต่ 



การอุทธรณ ์

ผูซ่ึ้งไดย้ืน่ขอ้เสนอมีสิทธิอุทธรณ์

กรณีทีเ่ห็นว่าหน่วยงานของรฐั 

มิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีก่ าหนด 

ในพระราชบญัญติันี้ เป็นเหตุใหต้น

ไม่ไดร้บัการคดัเลือก 

(ม.114) 



ขอ้หา้มอุทธรณ ์(ม.115) 

การเลือกใชวิ้ธี / เกณฑก์ารพิจารณาผล 

การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา 67 

การละเวน้การอา้งถงึ พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศทีอ่อกตาม พ.ร.บ. 

กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



กฎกระทรวง 

ก าหนดเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างกบัหน่วยงานของรัฐ 

ที่ใช้สทิธอิทุธรณไ์ม่ได้ พ.ศ. 2560 

• อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึง่ และมาตรา 115 (4) แห่ง 

พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ  

• ผูซ่ึ้งไดย้ืน่ขอ้เสนอเพือ่ท าการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรฐัไม่มีสิทธิ

อุทธรณใ์นเรือ่งดงัต่อไปนี้  

    (1) คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนทีเ่ขา้ร่วมการจดัซ้ือจดัจา้งครั้งน ั้น 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ดว้ยวิธีตลาดอิเล็กทรอนกิส ์

    (2) กรณีทีห่น่วยงานของรฐัเปิดโอกาสใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็นร่าง

ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุก่อนจะท า

การจดัซ้ือจดัจา้ง หากปรากฏว่าผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอในการ

จดัซ้ือจดัจา้งในครั้งน ั้น มิไดวิ้จารณห์รือเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน ฯ 

ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นจะอุทธรณใ์นเรือ่งขอบเขตของงาน ฯ มิได ้ 
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 ท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูอุ้ทธรณ ์ 

        - ใชถ้อ้ยค าสุภาพ และ 

        - ระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ ์

ใหช้ดัเจน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน (ม.116) 

      ยืน่ต่อหน่วยงานของรัฐ  

      ภายใน 7 วันท าการ  

      นับแต่วันประกาศผล 

     ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศ 

     ของกรมบัญชีกลาง (ม.117) 

การยืน่อุทธรณ ์



กระบวนการพจิารณาอุทธรณ ์

ผูที้ไ่ม่ไดป้ระกาศผล

เป็นผูช้นะ ใหย้ืน่

อุทธรณภ์ายใน  

7 วนัท าการ นบัแต่

วนัประกาศผล 

ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

(ม.117) 

ผูอุ้ทธรณ ์

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  

7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่

ไดร้บัอุทธรณ ์

• กรณีเห็นดว้ย 

• ด าเนนิการ 

ตามความเห็นนั้น 

ภายในเวลา 

• กรณีไม่เห็นดว้ย 

• รายงานไปยงั

คณะกรรมการ

พจิารณาอุทธรณ ์

ภายใน 3 วนัท าการ 

            (ม.11 ) 

หน่วยงานของรฐั 

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  

30 วนั (ไม่เสร็จ ขยายได ้  

2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วนั) 

• อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผล 

อย่างมีนยัส าคญั ให้

ด าเนนิการใหม่/เริม่จาก

ขั้นตอนตามทีเ่ห็นสมควร 

• อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ 

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั 

ใหด้ าเนนิการต่อไป 

• การวินิจฉยัเป็นทีสุ่ด 

• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

           (ม.119) 

 

คกก.พิจารณาอุทธรณ ์
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การท าสัญญา  

หมวด 9 



ข้อ 161 ก าหนดว่า “การลงนามในสัญญาในการซือ้
หรือจ้างตามระเบียบนี้  

เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” 

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติ 
หมวด 5 การท าสัญญาและหลักประกัน  

ส่วนที่ 1 สัญญา  

การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง 

 จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

274 



การท าสญัญา  ท าได ้ 2 ลกัษณะ 

ใหท้ าตามตวัอย่างที ่ 

คกก.นโยบาย ก าหนด  

ท าขอ้ตกลง 

เป็นหนงัสือไวต่้อกนั   

สัญญาทีจ่  าเป็นตอ้งมขีอ้ความแตกต่างไปจากแบบทีก่ าหนดแต่มสีาระส าคัญตามแบบ

สัญญา/ไม่ท าใหห้น่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ใหก้ระท าได ้

เวน้แต่ เห็นว่าไม่รัดกุมเพยีงพอใหส่้งร่างใหส้ านักงานอัยการสงูสุดพจิารณาเห็นชอบก่อนหรือ

ท าตามแบบทีเ่คยผ่านการพจิารณาจากส านักงานอัยการสงูสุด ก็ได ้
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พ.ร.บ. 

มาตรา 93 

 

 กรณไีม่ไดท้ าสัญญาตามแบบ หรือไม่ไดส่้งร่างสัญญาใหส้ านักงานอัยการสงูสุดพจิารณาก่อน 

ใหส่้งใหเ้ห็นชอบภายหลงัได ้ถา้ใหแ้กไ้ข ใหแ้กไ้ขสญัญาและถอืว่าสญัญานั้นมีผลสมบูรณ ์

- 
 กรณไีม่ไดท้ าสัญญาตามแบบ หรือไม่ไดแ้กไ้ขสญัญาตามความเห็นของส านักงานอัยการ

สงูสุดหรือคู่สัญญาไม่ยนิยอมแกไ้ขส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั หรือผิดพลาดอย่างรา้ยแรง ตาม

มาตรา 109 ใหถ้อืว่าสญัญานั้นเป็นโมฆะ  



 
-ใหท้ าเป็นภาษาอังกฤษ  
-และต้องท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
ยกเว้น แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 

มาตรา 95 สัญญาที่ท าในราชอาณาจักร ต้องมีข้อตกลงห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง  
ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน   

เว้นแต่ จ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากคู่สัญญาแล้ว ถ้าฝ่าฝืนข้อตกลง                      
ให้มีค่าปรับที่ฝ่าฝืนไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง  
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ข้อห้ามน างานไปจ้างช่วง 

 สัญญาในประเทศที่จ าเป็นต้องท าเป็นภาษาต่างประเทศ 

-การท าสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
-จะท าเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานต้ังอยู่          
โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานของรัฐน้ัน ๆ ก็ได ้

พ.ร.บ. 
มาตรา 93 วรรคสี ่

พ.ร.บ.
มาตรา 94 



-ให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐ กระท าได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
ซื้อ/จ้าง/โดยวิธีคัดเลือก กรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา 56(1)(ค)/

หรือ การจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินเล็กน้อยตาม56(2)(ข) หรือ(ง) จ าเป็นต้องใช้
พัสดุฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตราย หรือ(ฉ)เป็น
พัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในต่างประเทศ หรือการ              
จ้างปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีวงเงินไม่เกินที่ก าหนดตามมาตรา 70(3)(ข)  

 การซื้อ/จ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
 คู่สัญญา ส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท า

ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
 การเช่าที่ไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากการเช่า 
 กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(พ.ร.บ.มาตรา 96) กรณีท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน 



กรณีทีไ่ม่ตอ้งท าสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ไวต่้อกนั

ก็ได ้(พ.ร.บ. มาตรา 96วรรคสอง) 

ไดแ้ก่  

 (๑) วงเงินเล็กนอ้ยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

    แต่ตอ้งมหีลักฐานในการจัดซ้ือจัดจา้งนัน้ 

(๒) การออกกฎกระทรวง จะก าหนดวงเงินเล็กนอ้ยใหแ้ตกต่างกนัตามขนาด 

 หรือประเภทของหน่วยงานของรฐัก็ได ้
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ใหส่้งส าเนาสญัญาที่มีมูลค่า 1 ลา้นบาทข้ึนไป 

ให ้สตง./สตง.ภูมิภาค แลว้แต่กรณี และ

กรมสรรพากร ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท าสญัญา/

ขอ้ตกลง โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ตามวิธีการ

ที่กรมบญัชีกลางก าหนด    



 

(พรบ.มาตรา 97) สญัญา หรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือทีไ่ดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้ 

ยกเวน้ กรณีดงัต่อไปนี้  ใหเ้ป็นดุลยพนิจิของผูม้ีอ านาจ 

ทีจ่ะพจิารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขได ้ 

 

(1) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา 93 วรรคหา้ (สนง.อยัการสูงสุดตรวจสญัญาแลว้ใหแ้กไ้ข) 

(2) จ าเป็นตอ้งแกไ้ข  หากการแกไ้ขนั้น ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐั เสียประโยชน ์

(3) เป็นการแกไ้ขเพือ่ประโยชนข์องหน่วยงานของรฐั หรือ ประโยชนส์าธารณะ 

(4) กรณีอ่ืน ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

 

 

 

- การแกไ้ขสญัญาทีห่น่วยงานของรฐัเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน ์หรือไม่รดักุมเพยีงพอ ให้

ส่งร่างใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 

-  การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลง ตอ้งปฏิบติัตาม กม.ว่าดว้ยงบประมาณ หรือ กม.อ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง หาก

จ าเป็นตอ้งเพิม่ /ลดวงเงิน หรือระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาท างาน ใหต้กลงพรอ้มกนัไป 

  ถา้การแกไ้ขสญัญานั้นมีผลใหเ้พิ่มวงเงินจากสญัญาหรือขอ้ตกลงเดิม หากมีผลใหอ้ านาจอนุมติั

สัง่ซ้ือ/สัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป ใหส่้งใหผู้ม้ีอ านาจอนุมติัวงเงินดงักล่าวเป็นผูอ้นุมติัแกไ้ขสญัญา 

หรือขอ้ตกลงนั้นดว้ยถา้แกไ้ขแลว้มีผลใหล้ดวงเงิน 

– ใหผู้ม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้งคนเดิม เป็นผูอ้นุมติั 
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ตอ้งอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวตัถุประสงคเ์ดิมของสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

 โดยหน่วยงานของรฐัจะตอ้งพจิารณาเปรียบเทียบ 

พ.ร.บ.มาตรา 97 และระเบียบขอ้ 166 การแกไ้ข

สญัญาหรือขอ้ตกลง 

คุณภาพของพสัดุ  หรือรายละเอียดของงาน  

 ในกรณีทีเ่ป็นการจดัซ้ือจัดจา้งทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนคิเฉพาะอย่าง จะตอ้ง

ไดรั้บการรับรองจากวศิวกร สถาปนิกและวศิวกรผูช้ านาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิซึง่รับผดิชอบหรือ 

สามารถรับรอง คุณลกัษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสรา้ง   หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง

นัน้ แลว้แต่กรณีดว้ย  

เมือ่ผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้งแลว้แต่กรณี ไดอ้นุมติัการแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงแลว้ ให้

หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงทีไ่ดแ้กไ้ขนั้น  

รวมทั้งราคาของพสัดุ หรืองาน             

ตามสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัพสัดุ                  

ทีจ่ะท าการแกไ้ขนั้น 

ก่อนแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงดว้ย 
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ข้อสังเกต 

ผูม้ีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสอื 

ภายใต้วงเงินที่อยู่ในอ านาจของผู้นั้น 

แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ลงนามแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง 
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พ.ร.บ. มาตรา 98 การเผยแพร่สาระส าคญัสญัญา/ขอ้ตกลง 

ที่ลงนามแลว้ รวมทั้งการแกไ้ขสญัญาฯ 

 ใหล้งประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

และของหน่วยงานของรฐัดว้ย ตามวิธีการทีก่รมบญัชีกลางก าหนด  

 
รายละเอียดวิธีการ 

และขั้นตอนการท าสญัญาใหเ้ป็นไปตามวิธีการทีร่ฐัมนตรี

ก าหนด 
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พ.ร.บ. มาตรา 99  



ระเบียบฯ ข้อ 162 
“การก าหนดอัตราค่าปรับไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื”  

 

2. งานจ้างที่ต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมด
พร้อมกัน 

-ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวระหว่าง 
ร้อยละ 0.01-0.10 ของราคาค่าจ้างนั้น 

 แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท  

►3. งานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มี
ผลกระทบต่อการจราจร อัตราร้อยละ 
0.25 ของราคาค่าจ้างนั้น แต่อาจ
ก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับไว้ก็ได ้

1. งานซื้อหรืองานจ้างทั่วไป 
ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน      

 ในอัตราตายตัวระหว่าง           
ร้อยละ 0.01-0.20 

ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 

5. ของเป็นชุด ถ้าส่งไม่ครบและเกินก าหนด ให้ปรับทั้งชุด 

4. งานจ้างที่ปรึกษา ให้ก าหนดเป็นรายวันให้
ก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจ านวน เงินตายตัว

ระหว่าง อัตราร้อยละ 
 0.01-0.10 ของราคาค่างานนั้น 

การก าหนดค่าปรับในอัตราเท่าใด จ านวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐค านึงถึงราคา/ระยะเวลา
การใช้งาน/ลักษณะพัสดุคู่สัญญาอาจหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกระทบต่อการจราจร 

/ประโยชน์สาธารณะ 

6. ราคาสิ่งของรวมค่าติดตั้งหรือทดลอง ถ้าติดตั้ง/ทดลองไม่แล้วเสร็จเกินก าหนดสัญญา ให้คิดค่าปรับ
รายวันในอัตราที่ก าหนดของราคาทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจน 
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ข้อ 164 ให้หน่วยงานของรัฐ 
ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

 ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา หรือข้อตกลง  
หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ข้อ 163 เนื่องจากถ้าไม่ก าหนดค่าปรับ
ไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐ  
เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
หรือการรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

จากการซื้อ ขายคอมพิวเตอร ์

การส่ง 
ส าเนาสัญญา
หรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ 

กรณีจะ 
ก าหนดค่าปรับ 
นอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไว้ 
ในข้อ 163  

ให้พิจารณาก าหนดค่าปรับใน
อัตราดังกล่าว  

โดยค านึงถึงความส าคัญ และ
ลักษณะของงานที่จะก าหนด  

และความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐ  

284 



หลักประกันสัญญา ระเบียบข้อ 167  
ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ช าระ

ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3วันท าการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดย

อาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได ้
(4)    หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(5)    พันธบัตรรัฐบาลไทย กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส าหรับการประกวดราคา
นานาชาติให้ใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดีและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันการเสนอ ราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 
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ในกรณีทีห่ลกัประกนัตอ้งปรบัปรุงในทางที่เพิม่ข้ึน 

และคู่สญัญาไม่น าหลกัประกนัมาเพิม่ใหค้รบจ านวนภายใน 15 วนั  

ก่อนการส่งมอบพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนั้น 

 ใหห้น่วยงานของรฐัหกัเงินค่าพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนั้นทีห่น่วยงานของรฐัจะตอ้งจ่ายใหเ้ป็น

หลกัประกนัในส่วนทีเ่พิม่ข้ึน  

การก าหนดหลกัประกนัตามวรรคหนึง่  

จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารเชิญชวนใหเ้ขา้ยืน่ ขอ้เสนอ หรือในสญัญาดว้ย 

ขอ้ 16  หลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสญัญา ใหก้ าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเต็ม 

ในอตัรารอ้ยละหา้ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพสัดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้งครั้งนั้น  

เวน้แต่  การจดัซ้ือจดัจา้งทีห่วัหนา้หน่วยงานของรฐัเห็นว่ามีความส าคญัเป็นพเิศษ      

จะก าหนดอตัราสูงกว่ารอ้ยละหา้แต่ไม่เกินรอ้ยละสิบก็ได ้

มูลค่าหลกัประกนั รอ้ยละ 5 
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ขอ้ 169 กรณีหน่วยงานของรฐัเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือเป็นคู่สญัญา ไม่ตอ้งวางหลกัประกนั  



ใหห้น่วยงานของรฐัคืนหลกัประกนัตามหลกัเกณฑด์งันี้  

 (1) หลกัประกนัการเสนอราคาใหคื้นใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือผูค้ ้ าประกนัภายใน 15 วนั นบัถดั

จากวนัทีห่วัหนา้หน่วยงานของรฐัไดพ้จิารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูช้นะการซ้ือหรือจา้ง

เรียบรอ้ยแลว้  

เวน้แต่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายทีคั่ดเลอืกไวซึ้ง่เสนอราคาต า่สุดไม่เกิน 3 ราย ใหคื้นไดต่้อเมือ่ไดท้ า

สัญญาหรือขอ้ตกลง หรือผูย้ืน่ขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

การคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ คู่สญัญา หรือผูค้ ้ าประกนั  
ขอ้ 

170  

(2) หลกัประกนัสญัญาใหคื้นใหแ้ก่คู่สญัญา หรือผูค้ ้ าประกนัโดยเร็ว และอย่างชา้ตอ้งไม่เกิน 15 

วนั นบัถดัจากวนัทีคู่่สญัญาพน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาแลว้  

 การจดัซ้ือจดัจา้งทีไ่ม่ตอ้งมีการประกนัเพือ่ความช ารุดบกพร่องใหคื้นหลกัประกนัใหแ้ก่ 

คู่สญัญาหรือผูค้ ้ าประกนัตามอตัราส่วนของพสัดุซ่ึงหน่วยงานของรฐัไดร้บัมอบไวแ้ลว้ แต่ทั้งนี้

จะตอ้งระบุไวเ้ป็น เงือ่นไขในเอกสารเชิญชวนและในสญัญาดว้ย 
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พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย์  
ผู้ค้ าประกันทราบด้วย 

การคืนหนังสือค้ าประกัน 
กรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับหลักประกันภายในก าหนดเวลา 

ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว 

ส าหรับหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ให้คืนแก่ธนาคารผู้ออก
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  
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ข้อ 171 ให้คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน หลักประกันสัญญา 
ที่ไดเ้พิ่มขึ้น  
 ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญาน ามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาลดลง หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลมุถึงความรับผิดของคู่สัญญา
ตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่องตามสัญญา
เปลี่ยนแปลงไป  

-คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วน
ตามมูลค่าที่ก าหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนด  

กรณีแก้ไขสัญญาและมีผลท าให้วงเงินตามสัญญานั้น เปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดิมไม่ว่ากรณีเพิ่มขึ้น  
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หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า  
ข้อ 172 หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ 91 วรรคสอง (การ

จ่ายค่าพัสดุล่วงหน้า)หรือข้อ 130 วรรคหนึ่ง (กรณีจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา

ล่วงหน้า) แล้วแต่กรณี  
 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะ

ใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับไปเป็น จ านวนเท่าใดแล้ว หรือ
น าหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  
คู่สัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่
บางส่วนได้  
แต่ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและใน
สัญญาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

290 



หลักประกันผลงาน  
ข้อ 173 ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนดแบ่งการช าระเงิน

ค่าจ้างออกเป็นงวด และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงาน 
ในแต่ละงวด 

ให้ก าหนดการหักเงินตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐก าหนดของเงินที่ต้องจ่าย
ในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็น
จ านวนไม่ต่ ากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  
  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญา จะต้องน า

หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสข์อง
ธนาคารภายในประเทศมาค้ าประกันแทนการหักเงนิ                                         
-โดยมีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดได้ 
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1. ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ้างแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ ากว่า ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละ
สิบของเงินค่าปรับ เพื่อเป็นการประกันผลงาน  

 
หรือ 2. จะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใชห้นังสือค้ าประกันของธนาคาร
หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ า
ประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดมาวางค้ าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  
ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 

การหักเงินประกันผลงาน งานจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ  

ข้อ 174 ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
ทีแ่บ่งการช าระเงินออกเป็นงวด 
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พ.ร.บ. หมวด 10 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ หมวด 6 

“การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ” 



การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ (ม.100) 

 การด าเนินการตามสญัญา ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้ง  

    “คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ”  

                                                   รบัผิดชอบในการบริหาร  

                                             สญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

                                                   การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย  

                                                            จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่บุคคลใดเป็นผูต้รวจรบั  

                                                            พสัดุนั้นก็ได ้

     (กฎกระทรวงก าหนดวงเงินไวที้ ่100,000 บาท) 

 ผูรั้บผดิชอบการบริหารสญัญาและการตรวจรับพสัดุ 

 ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบิัติงานเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจา้ง 

    หรือการบริหารพสัดุ 

ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 



(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ 
ข้อตกลง  

       การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับ
อนุมัติจาก หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

(2)  ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการ
ทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้นมาให้ ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 

      ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ  

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดเรื่องการตรวจรับพัสดุ 
หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  

ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้  
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(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดมุาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
โดยเร็วที่สุด  

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุ ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดนุั้นมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  
 ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่เพื่อทราบและ
สั่งการ 
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 (5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบ
ครบจ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้
ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท า
การ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้
รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไมค่รบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
 (6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใด
อย่างหนึ่งไปแลว้จะไมส่ามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่ง
มอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 
 (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุ
นั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณ ี 



ภา
ยใ
น 
3 
วัน

ท า
กา

ร 
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คณะกรรมกา
รตรวจรับ
พสัดุ 

(องค์ประชมุ) 

มติองค์ประชมุ 
: บางคนไม่รับมอบ 

มตอิงค์ประชุม 
: เหน็ว่า ถกูต้อง 

มตอิงค์ประชุม 
: เหน็ว่า ไม่ถกูต้อง 

รายงานหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบ 

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ 
ให้ผู้ขาย 1 และ จนท.พสัดุ 1  

: รับพสัดไุว้  ถือว่าสง่มอบถกูต้อง ณ วนัที่สง่ 
:  ส่งมอบพสัดุให้ จนท.พสัด ุ 

มตอิงค์ประชุม 
: เหน็ว่า ถกูต้อง
เพยีงบางส่วน 

รายงานหวัหน้าส่วนราชการ 
เพื่อทราบและสั่งการ 

ทราบ 
(ตามมต)ิ 

สั่งการ 
(ต่างจากมต)ิ 

แจ้ง
คู่สัญญา 

สญัญา 
ไมไ่ด้ก าหนด 
เป็นอย่างอื่น 

รับไว้เฉพาะที่ถกูต้อง 

รายงาน 
หวัหน้าส่วนราชการ 

ท าบันทกึความเหน็แย้ง 

เสนอหวัหน้าส่วนราชการ 
เพื่อสั่งการ 

ให้รับ 

ไม่รับ 



(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร 

(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม
งานของ หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุก สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป  

(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้
ท างานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่ เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท าบันทึกผลการออก
ตรวจงานจ้างน้ันไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้  
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(4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบ
รูป รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญามีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่
เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง  

  ให้มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  

(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธาน 
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  

(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ  
ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
 ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น  
และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้

เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อ
ท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม 
ไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา  
 ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบหรือสั่งการ 

แล้วแต่กรณี  

กรณีส่งมอบงานไม่ถูกต้อง 

(7) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็น
แย้งไว้ 

 ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสัง่การ  
-ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสัง่การให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้  

จึงจะด าเนินการตาม (6) 
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พ.ร.บ. มาตรา 101 งานก่อสร้างที่มีขั้นตอนการด าเนนิการ              

เป็นระยะๆ จ าเป็นต้องควบคุมงานอย่างใกล้ชดิ  
หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน 

ให้มีผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจ 
เพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

งานก่อสร้างที่
ต้องแต่งต้ัง 

ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
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ข้อ 177 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะๆ 

อันจ าเป็นต้องมี การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการ
จ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  

 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความ
ช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจาก......... 
 

การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง 

 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของ
รัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐน้ัน 
หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย พนักงาน
ของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ

อื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว 
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(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้
ท างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนด
ในสัญญาทุกประการ 
โดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่

เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา 

 ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมี ความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญ
หลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้  

 ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

  ในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้
ด าเนินการจ้างโดย ถือปฏิบัติตามหมวด 4 (จ้างควบคุมงานก่อสร้าง) 

ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้  
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(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ข้อก าหนดในสัญญา แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชา

ช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัย  ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน  
 แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่

รับผิดชอบการบริหาร สัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้างโดยเร็ว 

ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัตติาม  
ก็สั่งให้หยุดงานน้ันเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไวก้่อน 

 จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่ง   
และให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดหุรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงหรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง

ก่อสร้างทันท ี

ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้ควบคุมงาน  
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(4) ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละ
งวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  
 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุทีเ่ป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ 

ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ 

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 
พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน                           
อย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือ การตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน
จ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ 
-และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงาน แต่ละงวด โดยถือว่าเป็น
เอกสารส าคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ ที่ใช้ด้วย 
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
(องค์ประชมุ) 

ผู้ควบคุมงาน 

รายงานหวัหน้าสว่นราชการ  
เพื่อทราบ 

ท าใบรับรองผลการปฏิบตัิงาน 
อย่างน้อย 2 ฉบบั 

ให้ผู้ขาย 1 และ จนท.พสัดุ 
1  มติองค์ประชมุ 

: เห็นว่า ถกูต้อง 
ทัง้หมด / เฉพาะงวด 

มติองค์ประชมุ 
: เหน็ว่า ไม่ถกูต้อง 

รายงานหวัหน้าสว่นราชการ 
เพื่อทราบหรือสัง่การ 

ทราบ 
(ตามมต)ิ 

สัง่การ 
(ต่างจาก
มต)ิ 

แจ้ง
คูส่ญัญา 

มติองค์ประชมุ 
: บางคนไม่รับมอบ 

ท าบนัทกึความเห็นแย้ง 

เสนอหวัหน้าสว่นราชการ 
เพื่อสัง่การ 

ให้รับ 

ไมรั่บ 

: ถือว่าส่งมอบครบถว้น ณ วนัทีส่่ง 



(1) ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา          
หรือ ข้อตกลง 

 (2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือข้อตกลง  

(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาผลงานมาส่ง และให้
ด าเนินการ ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด  

(4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
 ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่

วันที่ทีปรึกษาน าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าทีพ่ร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลง
ชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และ เจ้าหน้าที่ 1 
ฉบับ เพื่อท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของ
รัฐ และรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ข้อ 179 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
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ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน 
สัญญาหรือข้อตกลง  
 มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หาก

คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามมีอ านาจที่จะสั่งให้หยดุงานน้ันชั่วคราวได้ หรือให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

 
(5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าว           
ท าความเห็นแย้งไว้  
 แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  
 ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (4) 

กรณีส่งมอบงานที่ปรึกษาไม่ถูกต้อง 
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(1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  
(2) ตรวจรับงาน ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานทีซ่ึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง  
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการให้

เสร็จสิ้น ไปโดยเร็วที่สุด  
(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

อันเน่ืองมาจากไม่ไดด้ าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม 
และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย
โดยเร็ว 

ข้อ 180 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ ดังนี้  
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 ส่งมอบแก่เจ้าหน้าทีพ่ร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่าง
น้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อท าการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐทราบ  

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดใน สัญญาหรือข้อตกลง  

 มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา           
หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามมีอ านาจที่จะสั่งให้หยดุงานน้ันชั่วคราวได้  

 หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ          
หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้ และถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ผู้รับจ้างน าผลงานมาส่ง 

(ต่อ)คกก.ตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
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(ข้อ 181 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมี
ค่าปรับเกิดขึ้น 

(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน 
  ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็น แย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  
 ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงาน นั้นไว้ จึง

ด าเนินการตาม (5)  

ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจาก
คู่สัญญาภายใน 7 วันท าการ นับถัดจาก วันครบก าหนดส่งมอบ  
 และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ   ใหห้น่วยงานของรัฐ 

-บอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 
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การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลา (ม.๑๐๒) 

ดุลพนิิจของผูมี้อ านาจ ที่จะพิจารณาตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ เป็นไปตามระเบยีบที่รฐัมนตรีก าหนด 

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั 

เหตุสุดวิสยั 

เหตุเกิดจากพฤติการณอ์นัหนึง่อนัใดทีคู่่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย 

เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



ข้อ 182 การงด หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการ               
ตามสัญญาหรือ ข้อตกลงตามมาตรา 102  

 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของคู่สัญญา หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือ เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุ
อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองาน
ตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ 

 ให้หน่วยงานของรัฐ ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุ
ดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด
ลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลด
ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได ้

เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
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การบอกเลิกสญัญา (ม.๑๐๓) 

 การตกลงเลิกสญัญา กระท าไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงหรือเพือ่ประโยชนส์าธารณะ

หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบในการปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

๑. เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด 

๒. เหตุอนัเชื่อไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้งไม่สามารถ 

ส่งมอบงานไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 

๓. เหตุอ่ืนตามทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. หรือในสญัญาหรือขอ้ตกลง 

๔. เหตุอ่ืนตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก าหนด 



 เว้นแต่ คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
-ให้พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา
ได้เท่าที่จ าเป็น 

ข้อ 183 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 
หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้                         

และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  
หากจ านวนเงินค่าปรับ “จะเกินร้อยละสิบ” ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  

ให้หน่วยงานของรัฐ 

 พิจารณาด าเนินการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลง  
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-หน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง ของพัสดุนั้น  

-กรณทีี่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุ  
-หรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง  

ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุก่อนครบระยะเวลาประกันความช ารุดบกพร่อง 

ข้อ 184 ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  
ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ให้หัวหน้าหน่วยงาน              
ผูค้รอบครองพัสดุ  

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

-มีหน้าที่ 
 รับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษาและตรวจสอบ

ความช ารุดบกพร่องของพัสดุ  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
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ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 184  
รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการ

แก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้าม)ี ทราบด้วย 
  

ข้อ 185 ในกรณีที่ปรากฏความช ารุดบกพร่องของพัสดุ                            
ภายในระยะเวลาของการประกัน ความช ารุดบกพร่องตามสัญญา  

ข้อ 186 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 185 แล้ว  
กรณทีี่สัญญาจะครบก าหนดรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ให้หน่วยงานพิจารณาถึงความช ารุดบกพร่องของพัสดุ  
เพื่อป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 
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 กรณีหน่วยงานของรฐัไม่ไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสญัญา หรือเป็นกรณีที่ 

     หน่วยงานของรฐัไม่เรียกค่าปรบั หากคู่สญัญาเห็นว่า หน่วยงานของรฐั 

     ตอ้งรบัผิดชดใชค่้าเสียหาย คู่สญัญาจะยืน่ค าขอ 

     ใหช้ดใชค่้าเสียหายก็ได ้

  ใหอ้อกใบรบัค าขอ และพจิารณาโดยไม่ชกัชา้ 

  กรณีแจง้ผลแลว้ไม่พอใจ ก็ใหมี้สิทธิฟ้องคดี 

      ต่อศาลได ้

  หลกัเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาในการพจิารณาค าขอ ใหเ้ป็นไปตาม  

      ระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด ซึง่อย่างนอ้ยตอ้งก าหนดใหม้กีารแต่งตัง้ 

      คณะกรรมการเพือ่พจิารณาค่าเสยีหายและการก าหนดวงเงินค่าเสยีหาย 

      ทีต่อ้งรายงานต่อกระทรวงการคลงัเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ 

การบอกเลิกสญัญา (ม.๑๐๓) 



•หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญา
จะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ ค่าเสียหายก็ได้  

  ตามความในมาตรา 103 วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
(1) ให้คู่สัญญายื่นค าขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งการบอกเลิกสัญญา 
(2)  ค าขอต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและ

เหตุผลอันเป็นเหตุ แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

ข้อ 187 กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้

เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติเรื่องค่าเสียหาย  
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(3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้น
ให้แล้ว เสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าขอ หากไม่อาจพิจารณาได้
ทันในก าหนดนั้น ให้ขอขยายระยะเวลา ออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้
ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

 
(4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  

และให้ท าหน้าที่ ตามข้อ 189 
 (5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สญัญาเมื่อพิจารณา

ค าร้อง แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  

321 



ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน  
โดยใหแ้ต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐอื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  
 ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัย 
 จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  

ข้อ 188 ให้หน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  
“คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วย 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
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(1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค าร้องของคู่สัญญา  
(2) ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น  
มาสอบถาม หรือ ให้ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
(3) พิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงนิค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้าม)ี  
(4) จัดท ารายงานผลการพจิารณา ตาม (1) ถึง (3) พร้อมความเห็นเสนอ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมีความเห็นว่า 

หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ ค่าเสียหาย และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละ           
เกิน 50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานความเห็น เสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่ กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ 189 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี ้
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พ.ร.บ. มาตรา 104 กรณีสัญญา/ข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดจากกรณี

หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพรบ. นี้ กฎกระทรวง ระเบียบ/ ประกาศที่ออกตาม 
พ.ร.บ.นี้ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นโมฆะ 

ที่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ 

คณะกรรมการนโยบาย มีอ านาจ 

ออกประกาศในระบบ เครือข่ายสารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง ก าหนดตัวอย่าง 

หรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรง หรือที่ไม่เป็น

สาระส าคัญ 

หรือกรณีผิดพลาดไม่
ร้ายแรง 

ปัญหาความเป็น
โมฆะของสัญญาฯ 
เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม

พรบ.ฯให้
คณะกรรมการนโยบาย

วินิจฉัยชี้ขาด 

พ.ร.บ. มาตรา 105 รายละเอียด ชั้นตอนการบริหารสัญญา การตรวจรับ ให้รมต. ก าหนด 

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับความเปน็โมฆะของสัญญา/ข้อตกลงตามวรรคหนึ่งให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการวนโยบายเป็นผูว้ินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด 11 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของผูป้ระกอบการ 

(มาตรา 106–10 ) 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

(ขอ้ 190 - 191) 



ผูที้ไ่ม่ผ่านเกณฑที์ก่ าหนด 

จะถูกระงบัการเสนอราคา หรือ 

ท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐั 

ไวช้ัว่คราว จนกว่าจะมีผลการ

ประเมินผ่านเกณฑที์ก่ าหนด 

(ม.๑๐๖ วรรคสาม) 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของผูป้ระกอบการ 
ใหห้น่วยงานของรฐัประเมินผล 

การปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 

ทีเ่ขา้ร่วมการจดัซ้ือจัดจา้ง  

โดยพจิารณาถงึความสามารถ 

ในการปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จ 

ตามสญัญาเป็นส าคญั 

(ม.๑๐๖ วรรคหนึง่และวรรคสอง) 

ผลการประเมินตาม ม.๑๐๖ 

ใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของเกณฑใ์นการ

พิจารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

(ม.๑๐๗) 



เกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ 

มีสัญลักษณ์ไฟ 3 ระดับ 

เพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

ในการคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอ 

กรมบัญชีกลางอาจน าผลการประเมินผู้ประกอบการ
ดังกล่าวมาจัดล าดับชั้น ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

ผ่านเกณฑ์ สามารถเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐได ้ไฟเขียว 

ไฟเหลือง 

ไฟแดง 

ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ ถูกระงับเสนอราคา
หรือท าสัญญาชั่วคราวจนกว่าจะผ่านประเมิน  

ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

เป็นผู้ถูกแจ้งทิ้งงาน ไม่สามารถเข้ายื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐได ้
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 การประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามวิธีการที่ 
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศ
เผยแพร่ผลการประเมิน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย 

ผู้ประกอบการรายใดมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ก็จะถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด 

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
หมวด 7 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  

ข้อ 190 เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ  
 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการจากผลการปฏิบัติงานตาม

สัญญาที่ผ่านมาของ ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
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ข้อ 191 คณะกรรมการนโยบาย  อาจก าหนดใหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการนอกเหนือจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรา 108  

โดยให้ค านึงถึงคุณภาพและคุณสมบัตทิี่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
ของรัฐ และให้มีการจัดล าดับชั้นตามผลการประเมินผ่านระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วย 
การพิจารณาคัดเลือกขอ้เสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ และให้ประกาศ เผยแพร่ผลการจัดล าดับชั้นใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย  

[มาตรา 108]  

(ต่อ)เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
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มาตรา ๑๐๙ - ๑๑๑ 

หมวด 12 

การท้ิงงาน 

(มาตรา 109-111) 

ระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

(ขอ้ 192 - 201) 

 



๑. เป็นผูที้่ไดร้บัการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ               

กบัหน่วยงานของรฐัภายในเวลาท่ีก าหนด 

๒. คู่สญัญาของหน่วยงานของรฐัหรือผูร้บัจา้งช่วงท่ีหน่วยงานของรฐัอนุญาตใหร้บัช่วง

งานได ้ไม่ปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 

๓. เมือ่ปรากฏว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สญัญาของหน่วยงานของรฐักระท าการอนัมีลกัษณะ

เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต 

๔. เมือ่ปรากฏว่าผลการปฏิบติัตามสญัญาของท่ีปรึกษา หรือผูใ้หบ้ริการออกแบบฯ  

มีขอ้บกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐัอย่างรา้ยแรง 

๕. ผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งมีส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระกอบการ

งานก่อสรา้ง 

๖. การกระท าอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การท้ิงงาน (ม.๑๐๙) 



ปลัดกระทรวงการคลัง  
มีอ านาจในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงาน 

สั่งทิ้งงาน 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญา 

 

-ให้แจ้งเวียน 
 (1)หน่วยงานของรัฐ 

(2)แจ้งเวียนในระบบ e-GP 
(3)แจ้งผู้ถูกทิ้งงานทราบ 

กรณีนิติบุคคลทิ้งงาน 
-ถ้าการกระท าเกิดจากหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจด าเนิน

กิจการของนิติบุคคล 
ใหส้ั่งทิ้งงานบุคคลดังกล่าว

ด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณา/การแจ้งเวียนชื่อ ให้ รมต.ก าหนด 

เหตุแห่งการการร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
พ.ร.บ.มาตรา 110 

มีฐานะการเงิน
มั่นคง 

มีการช าระภาษี
ถูกต้องตามกม. 

พ้นก าหนดระยเวลา
ถูกทิ้งงานตามที่
รมต.ก าหนด 

ผลของการ
ถูกสั่งเป็น 
ผู้ทิ้งงาน 

มาตรา 
109 

วรรคสอง  

มาตรา 
109 

วรรคสาม 

มาตรา 109 วรรคสี่ 

ห้ามหน่วยงานของรัฐ 
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงาน 

รวมถึงนิติบุคคล/ผู้บริหารนิติ
บุคคลด้วย เว้นแต่ ได้มีการ

เพิกถอนชื่อแล้ว 

มาตรา 111 
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ข้อ 192 ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุ
ชื่อ ไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  
การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับ

กับบุคคลที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคลนั้นๆ ด้วย 

หมวด 8 การทิ้งงาน  

ส่วนที่ 1 การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน  

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการสั่งทิ้งงานผู้ประกอบการ 
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  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามข้อก าหนด ในส่วนน้ี ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยืน่ข้อเสนอให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐได้  
 แตถ่้าผลการพิจารณา ต่อมา ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
 ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคล ดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ

คัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิกการลงนามในสัญญา ซื้อหรือจ้าง
ที่ได้ กระท าก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง  

  เว้นแต่ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อ
บุคคล ดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิก การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท าก่อนการสั่งการ
ของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 

หลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์ /ลงนามสัญญา หากถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว 
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ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่

หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบ หรือ
ควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี 

พร้อมความเห็นของตน  เสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง 
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว  

 

ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคล ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงาน 
ของรัฐต่างๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย ใน
กรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผล การ

พิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย [มาตรา ๑๐๙ ) 

ข้อ193 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ 
กระท าการ อันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา 109 

เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการ
วินิจฉัยตามมาตรา 29(5) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  
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เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  

 ใหห้น่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคล 
ดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของ
รัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียด

ข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐ ก าหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ  

ข้อ 194 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  
ผูย้ื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือ หลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็น

ธรรมหรือกระท าการโดยไม่สุจริต 

336 



 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับค าชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึง่แล้ว ให้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม ่
 หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  

ให้ถือว่ามีเหตุอันควร เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือมีการกระท าโดยไม่สุจริต ใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัด

กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ได้รับการยกเว้นที่จะ
ไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น                  

หรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี  

ข้อ 195 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  
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ข้อ 196 ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าการกระท าดังกล่าวเกิดจาก
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานใน
กิจการ ของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ด้วย ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ194 ข้อ 195หรือข้อ196  

 ให้ค าสั่งดังกล่าว มีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ
ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย  

 ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานให้ค าสั่ง ดังกล่าวมีผลไปถึงนิติ
บุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

การถูกสั่งเป็นผู้ทิ้งงานมีผลถึงบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนนิติบุคคลด้วย 

338 



ข้อ 197 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริง อันควรสงสัยว่า มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง

เป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต และหน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้
รายงานไปยัง ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริง
อันควร สงสัยว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือกระท าการโดยไม่สุจริต มาชี้แจง ข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง 

ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสยัไปยังบุคคล ดังกล่าว 
พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ปลัด

กระทรวงการคลังก าหนด แต่ ต้องไม่น้อยกว่า 15วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากปลัดกระทรวงการคลัง  

อ านาจปลัดกระทรวงการคลังในการสั่งทิ้งงาน 
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เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับค าชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
คู่สัญญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  

ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาค าชี้แจงดังกล่าว  
-หากค าชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย  
-หากผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายในก าหนดเวลาที่
ปลัด กระทรวงการคลังจะได้ก าหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท าโดยไม่สุจริต  
ใหป้ลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  

พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจาณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

(ต่อ)อ านาจปลัดกระทรวงการคลังในการสั่งทิ้งงาน 
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ข้อ 198 ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค าร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดย
ต้อง แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์  

(1) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่
จะได้รับการเพิกถอนในข้อน้ี ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด7เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

 ่ส่วนที่ ๒ การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  

(2) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  
และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียนให้ เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระท าการ
อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือ กระท าการ

โดยไม่สุจริต 
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. ข้อ 201 ผูท้ิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 198 (1) 

...ต้องยื่นค าขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
มาเพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย  

ทั้งนี้ การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้สั่ง เพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

ข้อ 199 คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  
เพื่อให้มีการ เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ส าหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแลว้ 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้  

ข้อ  200 ผูท้ิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว 
  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ าอีก ภายในระยะเวลา3 ปี นับถัด

จากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจากการเป็น ผู้ทิ้งงานแล้ว การเพิกถอนการ
เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสทิธิได้เพิกถอนตามข้อ 198 (1) แต่จะ
มีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ 198 (2) ได้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 8 ปี  
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มาตรา ๑๑๒ - ๑๑๓ 

หมวด 13 

 

การบริหารพสัดุ 

(มาตรา 112-113) 

 



ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่                    
มรีะเบียบ ของทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
 ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย  

-การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา 
และงาน จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง การเก็บและการบันทึก  

ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
(๑) ลงบัญชหีรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดง

รายการตาม ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 

(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้อง                  
ตรงตามบัญชี หรือทะเบียน การเบิกจ่ายพัสดุ  344 



 
ข้อ 206 หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอืน่ 

 ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ัน  
โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้ พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก 

ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ/ผู้เบิกพัสดุ /ผู้สั่งจ่ายพัสดุ  
 ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย

จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี แล้ว
ลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย  

345 



ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลกัฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

 (๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน                                  
  จะต้องได้รับอนุมัติจาก หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น 
 แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  

จะต้องได้รับอนุมัติจาก  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
  

ส่วนที่ 2 
 การยืม 

ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะ 
กระท ามิได้  
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โดยมีหลักเกณฑด์ังนี้ 
(1)ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลัง ก าหนด  
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 (๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดนุั้น 
มาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้ เรียบร้อย  

 หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด 
ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  
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ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะ
เมื่อ หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน  
จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ 
พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน  
และให้ มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด 

และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
  

ข้อ 211 เมื่อครบก าหนดยืม  
ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม ไป 

คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
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 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ใน สภาพที่พร้อม

ใช้งานได้ตลอดเวลา  
 

 ให้มีการจัดท าแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมด้วย 
พัสดุเกิดการช ารุด ให้ซ่อมแซมใหก้ลับมาอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานโดยเร็ว  

 

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 

 
ข้อ 212 การบ ารุงรักษา  

  
ให้หน่วยงานของรัฐ 

ก าหนด
ใหม่ 
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ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามข้อ 205  

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตามความจ าเป็น เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1ปีที่ผ่านมา  

และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น  

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวัน
แรกของ ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มี พัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะ

เหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30วันท าการ             

นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน 

วิธีท า 
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 เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยงัส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน1ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้าม)ี 1ชุด ด้วย  
  
ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 214 
และปรากฏว่ามีพัสดชุ ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของ
รัฐต่อไป ก็ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง   
   

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ 

หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป  

เว้นแต่ กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้
ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 
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ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็น หรือหากใช้ในหน่วยงานของ 
รัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อพิจารณาสั่งให้ ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
 (1) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน 

 แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  

ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ 

เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท 

 จะขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ โดยตกลงราคากับผู้ซื้อ  
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม                           

มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของ
รัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรือ
อุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธี
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  ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  

หลักเกณฑ์การขายโดยวิธีทอดตลาด 

 กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท 
ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและ สถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  

 ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน
ดังกล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

 หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็
ได้ 

 กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไป 
ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุน้ัน ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  

ใหม่ 
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(2) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
(3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย  
(4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันทีห่ัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ  

ข้อ 216   เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ  
-ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทางการเงนิของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในสว่นที่ใช้
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี  
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ผู้อนุมัต ิ
ไม่เกิน 1,000,000บาท  
เกิน 1,000,000 บาท 
-ราชการส่วนกลาง  

-และ ราชการส่วนภูมิภาค 
 

กระทรวงการคลัง  

ราชการส่วนท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัด  

หน่วยงานของรัฐอื่น  
ให้เป็นไปตามที่ 

หน่วยงานของรัฐ นั้นก าหนด 

ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกัน 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามข้อ 187 แตกต่าง ไปจากที่              
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  

และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส าานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบด้วย 

ข้อ 217 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด/หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถ 
ชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 216  

ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

การจ าหน่ายเป็นสูญ  
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ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป                  
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  

ก่อนมีการตรวจสอบตามได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว  

ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 
ตามข้อ 215, 217, 218 และ 219 

การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญช/ีหรือทะเบียน 

เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ 
 ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  

ให้แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ นั้น 
ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย.....ใหแ้จ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลา

ที่กฎหมายก าหนดด้วย  

ข้อ 218  

ข้อ 219 
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ข้อ 220               -หน่วยงานของรัฐมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

หมวด 10 การ
ร้องเรียน 

เพื่อพิจารณา โดยท าเป็นหนังสือ.......  
ทั้งนี้ วิธีการยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนก าหนด  

ผู้นั้นอาจ 
ยื่นข้อร้องเรียน 

ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
และข้อร้องเรียน 

ผู้ใด ?             
ที่เห็นว่า  

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
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ข้อ 221 ข้อร้องเรียนให้ท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  
กรณีเป็นนิติบุคคล  ต้องลงลายมือชื่อกรรมการ ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ

บุคคล และประทับตรานิติบุคคล (ถ้าม)ี ใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุข้อเท็จจริง 
เหตุผลแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้องด้วย 

ข้อ 222 ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับข้อร้องเรียนพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้ง
ผู้ร้องเรียนโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ 223 กรณีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 220 
ให้พิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว โดยให้ด าเนินการตามมาตรา 43 วรรคสี่ แล้วแจ้งผู้
ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  และคณะกรรมการอาจก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม

ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ 



มาตรา ๑๒๐ - ๑๒๑ 

หมวด ๑๕ 

บทก าหนดโทษ 

 



บทก าหนดโทษ (ม.๑๒๐) 



ไม่ช้ีแจง

หรือ 

ใหถ้อ้ยค า 

ไม่ส่ง

เอกสารหรือ

หลกัฐาน 

มีความผิด 

ฐานขดัค าสัง่ 

เจา้พนกังาน 

ตามประมวล

กฎหมายอาญา 

บทก าหนดโทษ (ม.๑๒๑) 



บทเฉพาะกาล (มาตรา 122-132) 

มาตรา 122-ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
มาตรา125 -หลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคากลาง 
มาตรา126-หลักเกณฑ์ การท าข้อตกลงคุณธรรม ของคกก.ค.ป.ท.ที่ใช้เดิม 
มาตรา127-คณะกรรมการต่างๆตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้อยู่เดิมให้ท า
หน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีคกก.ตามพรบ.ใหม่นี้เข้ารับหน้าที่ 
 

มาตรา 
122 125 
126 127   

มาตรา 
123 

 
 

ในวาระเร่ิมแรก หากยังไม่อาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  ใหใ้ช้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อบัญญัติ ที่หน่วยงานของรัฐใช้อยู่เดิม

ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศในเรื่องน้ันๆ ตาม พรบ.นี้ใชบ้ังคับ 

 
 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่อาจน าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อบัญญัติ 
ที่ใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัตินี้มา
ใช้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (หากยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ ให้กรรมการที่มีอยู่ด าเนินการได้ จนกว่าจะตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 362 



บทเฉพาะกาล (มาตรา 122-132) 

มาตรา 
128 

มาตรา 
124 

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อน
วันที่พรบ.นี้จะใช้บังคับ และการตรวจรับ/การจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้
ด าเนินการต่อไป 

 เว้นแต่ ยังไม่ได้ประกาศในเว็บไซต์หน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ หรือการที่มีการยกเลิก การด าเนินการครั้งใหม่ให้
ท าตามพรบ.นี ้

กรณีคกก.นโยบายฯยังไม่ได้ออกกฎหรือระเบียบตามมาตรา 7 วรรคสอง 
หรือออกแล้ว แต่หน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ.นี้ยังไม่ได้
ออกกฎ หรือระเบียบไว้ใช้เอง ให้ใช้ระเบียบที่เกี่ยวกับการพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐไปก่อน จนกว่า จะมีประกาศ กฎ หรือระบียบมาใช้บังคับ 

ในวาระแรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนองาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ งานก่อสร้างสาขา วงเงินเท่าใดให้เสร็จโดยเร็ว 
หากยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฎิบัตติามมาตรา 
๕๑ วรรคหนึ่ง เว้นแต่หน่วยงานของรัฐมีการจัดท าบัญชีขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

มาตรา 
129 
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บทเฉพาะกาล (มาตรา 122-132) 
 รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

กระทรวงการคลัง ก่อนพรบ.นี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้จนกว่าจะมีการประกาศ
รายช่ือผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 
130 

มาตรา 
131 

มาตรา 
132 

 รายชื่อผู้ทิ้งงานที่มีอยู่ก่อนพรบ.ประกาศใช้ ให้ถือว่าเป็นผู้มีรายชื่อทิ้งงาน
ตามพรบ.นี ้

 ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท าโครงสร้าง
กรมบัญชีกลาง กรอบอัตราก าลังข้าราชการและพนักงานราชการ และ
ก าหนดงบประมาณ เพื่อรองรับอ านาจ หน้าที่ตามพรบ.ใหม่นี้ ภายใน 60  
วัน นับแตพ่รบ.ใช้บังคับ 
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Mobile : 0 4 3 3 39 9 

Line ID : 0 4 3 3 39 9  

ณฐัชนน ศิริพงษสุ์รภา 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “หน่วยงานของรัฐ”  ในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  
วรรคหนึ่ ง  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ทุนหมุนเวียนที่ มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้ 
เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา   
และหน่วยงานอิสระของรัฐ  เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  สมควรกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนบางแห่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติม  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕   วรรคหนึ่ ง  และมาตรา  ๕๓   วรรคสาม  แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ ป ระกอบการ”  หมายความว่ า   ผู้ ป ระกอบการงาน ก่อส ร้างตามมาตรา   ๕๑   

หรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ย่ืนคําร้องขอ

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  และมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเก่ียวกับ 
 (ก) งานก่อสร้าง  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  

หรือ 
 (ข) พัสดุอื่น  ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒ 
(๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
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(๔) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าว  ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวที่ถูกห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๘) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๙) มี คุณสมบัติที่ เป็นเกณฑ์ความต้องการข้ันต่ํ า  เช่น   ฐานะการเงิน   ผลงานหรือ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา  บุคลากร  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ราคากลางประกาศกําหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอื่น 

(๑๐) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ตามมาตรา  ๖๔  วรรคหน่ึง  (๖) 

ข้อ ๔ กรณีผู้ประกอบการท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  (๑)  หรือ  (๓)  หากหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายน้ันสามารถประกอบ
อาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของผู้ประกอบการที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น กําหนดไว้แล้ว   
ให้กรมบัญชีกลางข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตามกฎกระทรวงน้ีได้ 

หมวด  ๒   
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการตรวจติดตาม 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  รวมทั้งตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  หากเห็นว่าคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาด
เอกสารหรือหลักฐานใด  ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบทันที  ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ 
ในขณะนั้น  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณี 
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ในขณะนั้น  ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้อง 
ย่ืนเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย  และให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้ย่ืนคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น
และให้มอบสําเนาบันทึกนั้นให้ผู้ย่ืนคําขอไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในบันทึกให้กําหนดระยะเวลาดําเนินการแก้ไข
หรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย 
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ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอได้จัดทําคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  
หรือได้แก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่ปรากฏในบันทึก 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคําขอต่อไป  แต่ในกรณีที่ 
ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา  ให้เจ้าหน้าที่
คืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุผลที่คืนคําขอให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางประกาศกําหนด 

ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า  ยังเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  หรือไม่  โดยให้มีการตรวจติดตามทุกสองปี 

หากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๓  ให้กรมบัญชีกลางดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายน้ันออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบการต่อไป 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตาม  ให้ผู้ประกอบการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดที่มี
ผลกระทบต่อคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้  
ให้ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ  หากไม่แจ้งหรือไม่ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  กรมบัญชีกลาง 
จะดําเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการรายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป 

หมวด  ๓   
การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๗ การกําหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  
๕๒  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน 
 

 

ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓ 
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(๒) ย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จ
หรือกระทําการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ 

ข้อ ๙ ผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการตามข้อ  ๘  (๑)  สามารถย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้  เม่ือพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อ 
ออกจากทะเบียนผู้ประกอบการ  เว้นแต่กรณีเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ย่ืนขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เม่ือพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ  ๓  (๗)  หรือ  (๘)  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๕ 
อัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ให้ เป็นไปตามบัญชี 
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้   

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี 
เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมบัญชีกลางนําไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

ข้อ ๑๑ เม่ือกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้กรมบัญชีกลาง 
ออกหลักฐานการข้ึนทะเบียน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน  ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการ  
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยดังกล่าว  มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อกรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชกีลาง   

คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  โดยต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 

ข้อ ๑๓ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๒  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
ปลัดกระทรวงการคลังภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน
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กําหนดเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยาย
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ  ๑๓  กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวงการคลัง 
อาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
(๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 

(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือทางลอด 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 

(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 



 ๒

(๗) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๘) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๑,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ชายฝั่งทะเล 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบํารุงรักษาร่องนํ้า 
 ภายในประเทศ 

ประเภทช้ันพิเศษ    ๕,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๔,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๓,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๒,๐๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๑,๕๐๐ บาท 

(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบํารุงทาง 
ประเภทช้ันพิเศษ    ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๑   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๒   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๓   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๔   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๕   ๕๐๐ บาท 
ประเภทช้ัน ๖   ๕๐๐ บาท 

(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอ่ืน   ๕,๐๐๐ บาท 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดให้ 
งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งอาจประกาศกําหนดให้ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนนอกจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการน้ันต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน   
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



หน้า  ๙ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

หมวด  ๑ 
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 

 
 

ข้อ ๑ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร”  หมายความว่า  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก

การเกษตรกรรม  การประมง  การปศุสัตว์  หรือการป่าไม้  และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร 

ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

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

ของโครงการหลวงภาคเหนือ 
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร 
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 



หน้า  ๑๐ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารท่ีเป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตร  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้  ไสไม้  อัดน้ํายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ข้อ ๓ วิธีก ารจัดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุ ส่ ง เส ริมและพัฒ นาด้ านการเกษตรตามข้อ   ๒   

ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๑)  จัดซื้อ

ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๒)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๓)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป  หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๔)  จากองค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด  โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การ  ชุมนุม  หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าว 
เข้าเสนอราคาด้วย 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๑๐)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๘)  และ  (๙)  ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐  บาท  โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย 



หน้า  ๑๑ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส 

 
 

ข้อ ๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  การผลิตสินค้า  

การให้บริการ  การค้าส่ง  การค้าปลีก  กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  หรือการอื่น ๆ  
จากวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในหมู่บ้านและตําบล  กลุ่มสหกรณ์  
ร้านค้าสหกรณ์  ร้านค้า  หรือกลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกํากับดูแลควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  หรือ
หน่วยงานของรัฐรับรอง  มูลนิธิ  องค์การสงเคราะห์ต่าง ๆ  หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ  ที่ มีลักษณะ
เช่นเดียวกัน 

ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้   
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบลที่ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น  ๆ  รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป  
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลน้ัน 

 (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทํากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดาํเนินกิจการร่วมกัน 

 (ค) สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้  ความสามารถ  และมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํานั้นต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม  และ 

 (ง) มีการรับรองการดําเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

(๒) วัสดุสํานักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง  หรืองานจ้าง

ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
(๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ได้แก่  สถานสงเคราะห์

คนพิการและทุพพลภาพ  โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด  สถานพยาบาลพระประแดง  
โรงเรียนสอนคนตาบอด  ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก  โรงเรียนสอนคนหูหนวก  
หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์  (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ) 

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 



หน้า  ๑๒ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ  ๕  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบล  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๓)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ

กระทรวงกลาโหม  จัดซื้อหรือจัดจ้างทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

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

หมวด  ๓ 
พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

 
 

ข้อ ๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน”  หมายความว่า  ผลผลิต  ชิ้นงาน  หรือบริการที่ผลิตหรือ

จัดทําขึ้นในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น 



หน้า  ๑๓ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  
หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ   ซ่อมแซม   หรือดัดแปลงเรือไม้   หรือเรือไฟเบอร์กลาสชนิดต่าง ๆ   
จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว 

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์  และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุสํานักงานขององค์การค้าของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

(๖) อาวุธ  หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน  ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด 
(๘) แบตเตอร่ี  หรือบริการเก่ียวกับแบตเตอรี่  วัตถุพลอยได้จากการผลิต  และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

เก่ียวกับแบตเตอร่ีของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร  กองโรงงานอุตสาหกรรม  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  หรืองานจ้างจัดทําเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  เคร่ืองหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ  และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

(๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหนว่ยงานของรัฐ 

ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑)   

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๒)  (๘)  หรือ  (๙)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๓)  ที่เป็นของ
สถานศึกษาของตนเองหรือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวงเงินไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 



หน้า  ๑๔ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๘  (๔)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ที่องค์การค้าผลิต

ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ   
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรียนการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหาก
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๖) ให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๖)   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน
และอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  ให้บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ดําเนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง 
ได้เฉพาะงานที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ไม่สามารถดําเนินการได้เองเท่านั้นและให้คํานึงถึง
ความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย 

(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑๐)  ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม

ของหน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ 
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

 (ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก)  แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือมีงานเกิน 
ขีดความสามารถ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก  หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐ 
มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 



หน้า  ๑๕ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

 (ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก )  แต่ มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถที่ โรงพิมพ์จะพิมพ์ ได้   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
สามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 

หมวด  ๔ 
พสัดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา”  หมายความว่า   

การวิจัยและการพัฒนา  และการให้บริการทางการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้  

เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง 
(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๔) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑   (๑ )  (๓ )  หรือ  (๔ )  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑  (๒)  ในขอบเขตสาขาที่จัดให้มี 
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน 
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้  ทั้งนี้  การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน  การวิจัย  
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  โดยปกติของข้าราชการ  คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา   



หน้า  ๑๖ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๕ 
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 

 
 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการที่มีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย

ของสํานักงบประมาณ 
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๕  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว  ให้หน่วยงาน 

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป  ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย 
หมวด  ๖ 

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

 

ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกัน

หรือการรักษาโรค  ยา  หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน 
(๑) ยาตามชื่อสามัญ  (generic  name)  ในบัญชียาหลักแห่งชาติ   
(๒) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  

ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว 
(๓) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน 

เภสัชกรรมทหาร  มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหนา่ย 
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง  และไม่อยู่ในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ 
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๑)  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 



หน้า  ๑๗ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๒ )  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก 
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ทั้งนี้  ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าว
จําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๓)  โดยวิธี
คัดเลือก  โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม  โรงงานเภสัชกรรมทหาร  หรือผู้ขายรายใดก็ได้  แต่ต้องแจ้ง
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกคร้ัง  เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ  ๑๘  (๓)  
มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด  ให้ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๔)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยต้องจัดซื้อ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว 

ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย 

หมวด  ๗ 
พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการ 

ที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ํามันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  น้ํา  หรือไฟฟ้า 
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ของบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน) 
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามันต่าง ๆ  ของโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร 
(๓) งานจ้างบริการไฟฟ้าหรือประปา  ของการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

การประปานครหลวง  และการประปาส่วนภูมิภาค 
ขอ้ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๔  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๑)  ตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จากบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ   
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   



หน้า  ๑๘ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๒)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร  หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   

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

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๑๙ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย   
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ซึ่งเกณฑ์อ่ืนหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ันรวมถึงพัสดุ 
หรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนก็ได้  ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง 
เป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ข)  มาตรา  ๗๐  
วรรคหนึ่ง  (๓)  (ข)  (ง)  มาตรา  ๘๒  (๒)  มาตรา  ๙๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า  งานบริการ  หรืองานก่อสร้าง  ที่มีการผลิต  จําหน่าย  
ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  

๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างคร้ังหนึ่ง

ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะไม่ทํา

ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจดัจ้างนั้น 
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้ง

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดวงเงินเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้า  
งานบริการ  หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย 
จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้  และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยจะแต่งต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ  ประกอบกิจการ

หรือบริการให้ คําปรึกษาหรือแนะนําทางด้านวิศวกรรม   สถาปัตยกรรม   ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

“ที่ปรึกษาอิสระ”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพในการเป็นที่ปรึกษา  และได้
ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน 

“ที่ปรึกษานิติบุคคล”  หมายความว่า  นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการในการเป็นที่ปรึกษา  
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสํานักงาน 

“บุคลากรที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
และปริญญาเอกมาแล้ว  มากกว่าสิบปี  ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน  
ก.พ.  รับรอง  และมีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา   
และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทํางานปกติของที่ปรึกษานิติบุคคลนั้น 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่สํานักงานออกให้เพื่อแสดงว่าได้มีการข้ึนทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

“องค์กรของรัฐ”  หมายความว่า   
(๑) ส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) หน่วยงานในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ  
และกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกําหนดให้จัดทําภารกิจในการเป็นที่ปรึกษา  แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ 

“สถาบันการศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา 

“สมาคม”  หมายความว่า  สมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  และให้หมายความรวมถึงองค์กรอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดําเนินงาน 
ในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“ศูนย์ข้อมูล”  หมายความว่า  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานจัดทําจรรยาบรรณการเป็นที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่ให้ที่ปรึกษาอิสระ 

และที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ  และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
หมวด  ๑ 

ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
 

 

ข้อ ๓ การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระ 
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล   
ข้อ ๔ ที่ปรึกษาอิสระตามข้อ  ๓   (๑ )  ต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม  

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

ห้าปี  และสองปี  ตามลําดับ  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน  ก.พ.  รับรอง  และมีประสบการณ์ 
ในการทํางานในสาขาที่เก่ียวข้องมากกว่าก่ึงหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา 

(๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน  
หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหน่วยงานใด 

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือคนไร้ความสามารถ 
(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๔  (๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖) 
ข้อ ๕ ที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ  ๓  (๒)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย   



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา   
(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป   
(๔) มีจํานวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด  ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียง

และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทยมากกว่าก่ึงหนึ่ง 
(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน   
(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๔  (๒)  (๕)  หรือ  (๖) 
ความในวรรคหนึ่ง  (๓)  และ  (๔)  มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา  มูลนิธิ  หรือสมาคม  

และความในวรรคหน่ึง  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ 
ข้อ ๖ ในการทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้องได้รับอนุญาต

ในการประกอบกิจการ  ให้ที่ปรึกษาย่ืนเอกสารดังกล่าวต่อสํานักงานเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ที่ปรึกษาด้วย 

ข้อ ๗ กรณีที่ปรึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  (๔)  
หรือ  (๕)  หากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ที่ปรึกษา 
รายนั้นสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย  และกรณีของที่ปรึกษาที่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกําหนดไว้แล้ว  
ให้สํานักงานข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ได้   

ข้อ ๘ การคํานวณประสบการณ์โครงการของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา  เอกสารระบุขอบเขตงาน
จ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง  หรือหลักฐานอ่ืนตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนด  โดยให้นับเฉพาะโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  มูลค่าขั้นต่ําของโครงการ  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี   
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 
(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม  หมายถึง  ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดบั  ได้แก่ 
(๑) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ 
 (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าคน  ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา 

ไม่น้อยกว่าห้าปี   
(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี 
 (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
 (ค) มีบุคลากรที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา 

ไม่น้อยกว่าสามปี 
 ที่ปรึกษานิติบุคคลใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน  (๒)  (ก)  อาจเป็น 

ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้  หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ  และมีบุคลากร 
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี   

(๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม  หมายถึง  ที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติตาม  (๑)  
หรือ  (๒) 

ข้อ ๑๑ สํานักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดสาขาหนึ่ง
หรือหลายสาขา  ดังต่อไปนี้   

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

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

Technology  Sector:  ICT)   
(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว  (Tourism  Sector:  TO)   
(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง  (Transportation  Sector:  TR) 
(๑๓) สาขาการพฒันาเมือง  (Urban  Development  Sector:  UD) 
(๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล  (Water  Supply  and  Sanitation  Sector:  WS) 
(๑๕) สาขากฎหมาย  (Law  Sector:  LW) 



หน้า   ๒๖ 
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(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ  (Quality  Standard  Sector:  QS) 
(๑๗) สาขาการบ ริห ารและการพั ฒ น าอ งค์ ก ร   (Management  and  Institutional  

Development  Sector:  MID) 
(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์  (Public  Relations  Sector:  PR) 
(๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล  (Research  and  Evaluation  Sector:  RE) 
(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด  (Miscellaneous  Sector:  MS) 
การจําแนกลักษณะของแต่ละสาขา  ให้เป็นไปตามที่ศูนย์ข้อมูลกําหนดและเผยแพร่ไว้ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระในสาขาใดนั้น  ที่ปรึกษาอิสระจะต้อง

มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
ข้อ ๑๓ สํานักงานจะข้ึนทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษานิติบุคคลในสาขาใดนั้น  จะพิจารณาจาก

เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ปรึกษานิติบุคคลต้องมีความสอดคล้องกับสาขาที่จะได้รับ

การข้ึนทะเบียน   
(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ 
(๓) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 

หมวด  ๒ 
การข้ึนทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๑๔ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล   
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  ทั้งนี้  วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ  
ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๕ สํานักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ดําเนินการ 
ตามข้อ  ๑๔  หากเป็นไปตามที่ กําหนดในหมวด  ๑  ประเภท  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   
และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน  สํานักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  
แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิวันนับแต่วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงานกําหนด 
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้ 

ในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท 
(๒) การข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี   
เงิน ค่าธรรมเนียมที่ ได้ รับตามวรรคหน่ึง  ให้สํานักงานนํ าไปใช้จ่ายได้ เพื่ อประโยชน์ 

ในการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

 
 

ข้อ ๑๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  มาตรา  ๑๐๖  วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๑๐๘  ทั้งนี้   
ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดในเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  คณะกรรมการประเมินผล   
และการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา 

หมวด  ๔ 
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล 

 
 

ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีปรึกษา  ให้แจ้งข้อมูลให้สํานักงาน
ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลทําให้ที่ปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕   
ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  หรือก่อนวันที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
กับหน่วยงานของรัฐ   

หากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  มีผลทําให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคล 
ตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๓  แล้วแต่กรณี  ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้สํานักงานทราบภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   
หากที่ปรึกษานิติบุคคลไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้  สํานักงานจะปรับลดระดับหรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้   
ในกรณีเช่นนี้ให้นําความในข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลอื่นใด
นอกเหนือจากข้อ  ๑๘  ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  วรรคหน่ึง 

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมประสบการณ์โครงการ   
ให้แจ้งให้สํานักงานทราบเป็นรายไตรมาส  โดยดําเนินการผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล  
ทั้งนี้  ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๕ 
การเพิกถอนและการยกเลิกการข้ึนทะเบียน 

 
 

ข้อ ๒๐ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  สํานักงานจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้   

(๑) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน  กําหนดระดับหรือสาขา   

(๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลย่ืนข้อเสนออันเป็นเท็จ 
(๓) ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกปรับลดระดับตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
ข้อ  ๒๑  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๘  วรรคสอง  ในกรณีที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล 

ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี  สํานักงานจะยกเลิก 
การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒๐  
(๑)  (๒)  หรือ  (๓)  จะขอข้ึนทะเบียนใหม่ได้เม่ือครบกําหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน   

ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๒๑  จะขอ 
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้  เม่ือมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว   

ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ  สํานักงานจะยกเลิกการข้ึนทะเบียน
ที่ปรึกษา 

ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
ให้มีหนังสือแจ้งให้สํานักงานทราบเพื่อยกเลิกการข้ึนทะเบียนนั้น 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักงานดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๑๕ 
(๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่ออกตามข้อ  ๑๗ 
(๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล  หรือสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

ตามข้อ  ๑๘  วรรคสาม 
(๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ  ๒๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) ยกเลิกการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒๑ 
ให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลมีสิทธิอุทธรณ์ต่อสํานักงาน  โดยย่ืนคําอุทธรณ์ 

เป็นหนังสือต่อสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงาน 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๖ เม่ือสํานักงานได้รับคําอุทธรณ์ตามข้อ  ๒๕  ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์   

ถ้าสํานักงานไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์  ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับรายงาน  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว   
ให้มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวด  ๗ 
การให้บริการข้อมูล 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบเครือข่าย
สารสนเทศและทะเบียนที่ปรึกษา  โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริม 
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลท่ีได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวง 
นี้ใช้บังคับ  ดําเนินการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน  นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิ
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองจนกว่าสํานักงานจะออกหนังสือรับรอง 
การข้ึนทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และไม่ให้นํากําหนดเวลาการพิจารณาขึ้นทะเบียน 
ตามข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับกรณีนี้ 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาการย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้หนังสือรับรองนั้นสิ้นผล  และให้
ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดําเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  
ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ทั้งน้ี  วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน  
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

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

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 
ขนาดเล็ก (< ๕๐) 

 
๔.๕ 

 
๖.๕ 

 
๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 
หมายเหตุ 
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  
  ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม  
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตช้ันสูง ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วัฒนธรรม  
หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ 
อาคารท่ีมีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร 
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง 
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณท่ีมีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม  
  ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง 
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซบัซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม 
อาคารพักอาศัยรวม สนามกฬีา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง 



 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 
ห้างสรรพสินคา้ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินคา้และนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า  
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ 
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม  
  ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มลีักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินคา้ อาคารจอดรถยนต์ ตลาด รา้นค้า ศูนย์อาหาร  
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออก
กฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในคร้ังนั้น  โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  หากปรากฏว่า
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอน้ันจะอุทธรณ์ 
ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๕  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในกรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เพ่ือมิให้เรื่องที่อุทธรณ์เป็นปัญหาอุปสรรคทําให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้า  อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  สมควรกําหนดเรื่องที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรื่องที่ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ไม่ได้  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ซ)   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่หน่วยงานของรัฐ
กระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ซ)   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีอ่ืนให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ที่เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดความสะดวก  และรวดเร็ว  สมควรกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
กรณีดังกล่าวกระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle



KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle





KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle





KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle



KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle

KETSARA.THA
Rectangle





KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle



KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle

KAVEEPOJ.SAN
Rectangle
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ประกาศ..........................................................................1  
เรื่อง  การซื้อ.................................................... 

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
-------------------------------------- 

 
 ..................... ...............................................................................1 มีความประสงค์จะซื้อด้วย 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.......................................ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

1. ..........จ านวน.............[เลขทีอ้่างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.] 
2. ..........จ านวน.............[เลขทีอ้่างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.] 
3. ..........จ านวน.............[เลขทีอ้่างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.] 
4. ..........จ านวน............ [เลขทีอ้่างอิง.......เสนอราคาในวันที่ …..…ตั้งแต่เวลา….…..น.ถึงเวลา…..…น.] 

ผู้ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ .................2 หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข.........................ในวันและเวลาราชการ 

   ในกรณีที่ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) ครั้งนี้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วม
การเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน ารายละเอียดของพัสดุ 
ภาพสินค้า พร้อมค าบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศและเอกสารซื้อดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า 
(Electronic Catalog : e – Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนการเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์  

  

      ประกาศ ณ วันที่ ...........................................พ.ศ. ......................  

 (ลงชื่อ) ...................................................... 
      (....................................................) 
 ต าแหน่ง......................................... 
 
 
 

 
หมายเหตุ   
 1 ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อตามความเหมาะสม 

 2 ระบุชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ 



 

 
แบบ 

เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 

  เลขที่  ………………….. 

การซื้อ………………… (ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)……………… 

ตามประกาศ  ………………...............................................................……………..1 

ลงวันที่  …………………………………………. 

----------------------------------------- 

       …….............................................……….……1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า..........................1ก มีความประสงค์จะซื้อ 
………………………..…………. ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี ้

1. ...........จ านวน............[เลขทีอ้่างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.] 

2. ...........จ านวน............[เลขทีอ้่างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.] 

3. ...........จ านวน............[เลขทีอ้่างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.] 

4. ...........จ านวน............[เลขทีอ้่างอิง......... เสนอราคาในวันที่ ........… ตั้งแต่เวลา….…..น. ถึงเวลา…….น.] 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ ในสภาพที่จะใช้งาน 
ได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

๑.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.3 แบบสัญญาซื้อขาย  

๑.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  

   (1) หลักประกันสัญญา  

   (2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า2 

๑.5 บทนิยาม  

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

1.6 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

....................................ฯลฯ......................................... 

 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์
และสิทธิในการพิจารณา ตามข้อ 1.6 
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 3. การเสนอราคา  
 3.1 ผู ้เสนอราคาต้องยื ่นเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและ 
ท าการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
  3.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ 
ราคาเดียวโดยเสนอต่อรายการ/ต่อหน่วย2 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง 
ส่งมอบพัสดุให้ ณ.................................................... 
    ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า............. วัน ตั้งแต่วันยื่นเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  3.๓ ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่ เกิน…...…… วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขายหรือบันทึกข้อตกลง2 

   3.4 ก่อนยื ่นเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไข หลักเกณฑ์และสิทธิ 
ในการพิจารณาราคา ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง 
ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์นี้ 
 3.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต่อ..........................1ก ตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่ก าหนดเท่านั้น 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลาการยื่นเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับการเสนอราคา 
โดยเด็ดขาด  

 4.  การท าสัญญาซื้อขาย  
  4.๑  ในกรณีที่ผู้ชนะการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ ............................1กอาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.3 ก็ได้  
  4.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือ............................1ก เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 4.1 ผู้ชนะการซื้อ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.3  ภายใน…….......................วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ......................3ของราคา
สิ่งของที่ ซ้ือด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้............................1กยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เงินสด 
    (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
           (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.4 (1) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
     (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) 
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   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอ
ราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง............................1ก 

ได้รับมอบไว้แล้ว4  

 5.  อัตราค่าปรับ  
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ………….5ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

            6.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
  ผู้ชนะการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…………ปี….…….เดือน6 นับถัดจากวันที่............................1ก รับมอบสิ่งของ โดยผู้ขาย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

 7.  การจ่ายเงินล่วงหน้า2 

  ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…....................7ของราคาสิ่งของ 
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน 
หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.4 (2) ให้แก่
............................1ก ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้า นั้น  

             8. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
       8.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี................................... 
/เงินกู้จาก................................/เงินช่วยเหลือจาก........................................................... 2 

   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ............................1กได้รับอนุมัติ เงินจาก
งบประมาณ......................................./เงินกู้จาก........................................... .................../เงินช่วยเหลือจาก
.............................................................................. 2แล้วเท่านั้น 
       8.2 ในการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ ............................1กจะพิจารณาตัดสินด้วย 
(ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)2 

   8.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง............................1กได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
..............................1กก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 4.2...............................1กอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
  8.4 ............................1กสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
  8.5 ............................1ก อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ ได้ โดยที่ผู้ เสนอราคา 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก............................1กไม่ได้ 
  (1) ............................1กไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือ 
เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อนั้นต่อไป 
  (2) มี การกระท าที่ เข้ าลั กษณ ะผู้ เสนอ ราคาที่ ชน ะการจั ดซื้ อห รือที่ ได้ รั บ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด 
ในการเสนอราคา 
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  (3) การท าการจัดซื้อต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่.......................1กหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
    หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ เสนอราคาที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
    ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ

ท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
………………8………………… 

…………….(วัน เดือน ปี)………… 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หมายเหตุ      

  1   ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ 

 1ก  ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที 
   เป็นต้น 

    2    เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 

   3  อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 

   4  ความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับกับการประกวดราคาซื้อที่ไม่มีการประกันความช ารุด 
    บกพร่อง 

   5  อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 

   6  ก าหนดเวลาที่ผู้ขายจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง ให้ก าหนดตามลักษณะสิ่งของที่ซื้อ
    ขายกันโดยให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานผู้ซื้อ 

   7  อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
    การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 

                  8   ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ จังหวัด หรือส่วนราชการที่ด าเนินการด้วยวิธีตลาด 
   อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประทับตราชื่อหน่วยงานของรัฐโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลง
   ชื่อย่อก ากับตรา 



ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
เลขที่อ้างอิง........  

 

เรียน .....................(ระบตุ ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐั)...................... 

 ๑. ข้ำพเจ้ำ................................................ ..(ระบุชื่อบริษัท ห้ำง ร้ำน).............................................. 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.................................ถนน.................................ต ำบล/แขวง..................... ...........
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด.............................โท รศัพท์ ........................................... 
โดย....................................ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้  (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ ใช้ข้อความว่า  
ข้ำพเจ้ำ............................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดำ).............. ...................อยู่บ้ำนเลขที่.......................................
ถนน..................................................................ต ำบล/แขวง................... ................................................ 
อ ำเภอ/เขต.............. ..........................จังหวัด......... ............................... ผู้ถือบัตรประชำชน เลขที่
.......................................... โทรศัพท์.....................................โดย........................................... ได้พิจำรณำเงื่อนไข
ต่ำงๆ ในเอกสำรซื้อด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสำรเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) เลขที่.................................  
โดยตลอดและยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่
ก ำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐ 

 ๒.   ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำยกำรพัสดุ รวมทั้ งบริกำร ซึ่ งก ำหนดไว้ในเอกสำรซื้อด้วยวิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร รำคำ 

ต่อหน่วย 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

(ถ้ำมี) 

จ ำนวน รวมเป็นเงิน ก ำหนดส่งมอบ 

 

 

 

 

      

 

๓. ข้ำพเจ้ำจะยืนค ำเสนอรำคำนี้ เป็นระยะเวลำ........ .................................. วัน  ตั้ งแต่ 
วันเข้ำเสนอรำคำ และ...................................1อำจรับค ำเสนอนี้ ณ เวลำใดก็ได้ก่อนที่จะครบก ำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำว หรือระยะเวลำที่ได้ยืดออกไปตำมเหตุผลอันสมควรที่...................................1 ร้องขอ 

4 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะส่งมอบสิ่งของตำมเงื่อนไขที่เอกสำรซื้อด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ก ำหนดไว้ 

 5. ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นผู้ชนะกำรซื้อด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำพเจ้ำรับรองที่จะ 

  5.๑  ท ำสัญญำตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรซื้อด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์  
หรือตำมท่ีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ.................................1 ภำยใน................................วัน 
นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท ำสัญญำ 

  5.๒  มอบหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของเอกสำรซื้อด้วยวิธีตลำด 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่...................................1ขณะที่ได้ลงนำมในสัญญำเป็นจ ำนวนร้อยละ................................... 
ของรำคำตำมสัญญำที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอรำคำนี้  เพ่ือเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำโดยถูกต้อง 
และครบถ้วน 
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   หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่ำวข้ำงต้น 
ข้ำพเจ้ำยอมชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ที่อำจมีแก่...................................1และ...................................1มีสิทธิจะให้ 
ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนเป็นผู้เสนอรำคำได้หรือ...................................1อำจเรียกเสนอรำคำใหม่ก็ได้หรือ มีสิทธิ 
จะยกเลิกกำรจัดซ้ือด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

  6. ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำ...................................1ไม่มีควำมผูกพันที่จะรับค ำเสนอนี้ หรือใบเสนอรำคำ
ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใดๆ อันอำจเกิดขึ้นในกำรที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำเสนอรำคำครั้งนี ้

 7. บรรดำหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ตัวอย่ำง (sample) แคตตำล็อก แบบรูปรำยกำร
ละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ (Specifications) ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ลงทะเบียนลงไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้ำพเจ้ำยินยอมมอบให้...................................1ไว้เป็นเอกสำรและทรัพย์สินของหน่วยงำน
ของรัฐ 

 8. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลขและตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ที่ ได้ยื่นในกำรซื้อด้วยวิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์นี้โดยละเอียดแล้ว และเข้ำใจดีว่ำ...................................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในควำม
ผิดพลำดหรือตกหล่น 

 9. ใบกำรเสนอรำคำนี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปรำศจำกกลฉ้อฉล หรือกำรสมรู้ 
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลำยบุคคล หรือกับห้ำงหุ้นส่วน บริษัทใดๆ 
ที่ได้ยื่นเสนอรำคำในครำวเดียวกัน 

   เสนอมำ ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

                       ลงชื่อ .....................................................2 

        (...................................................)  

       ต ำแหน่ง ...................................................... 

         

                                               

หมายเหตุ   

 1  ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินกำรจัดซ้ือ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที  
   เป็นต้น 

 2  ลงลำยชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ 



 
 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
 1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 1.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ……………………..1 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

1.10 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 1.11 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 1.12 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่  
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้  ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ก าหนด 

    1.13  ........................... (คุณสมบัติอื่น)2 .............................. 

2. เงื่อนไขการเสนอราคา 
 2.1 หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาผลการเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคา
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
เจ้าหน้าที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ..........................1 จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่..........................1 จะพิจารณาเห็นว่าผู้เสนอราคารายนั้นมิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ..........................1  
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 2.2 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
   (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (3) ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด  
   (4) ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

3. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 3.1 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้อง 
ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้เสนอราคารายนั้นมีคุณสมบัติ 
ไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ..........................1 อาจพิจารณา 
ยกเลิกการซื้อ หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของ..........................1 เป็นส าคัญ 
 3.2 ในการพิจารณาการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือในการท าสัญญา..........................1 
มีสิทธิ ให้ผู้ เสนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง เ พ่ิมเติม  ที่ เกี่ ยวข้องกับผู้ เสนอราคาได้ .................... . . .1 

มีสิทธิที่จะไมร่ับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 3.3 ..........................1 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ..........................1 เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง..........................1 จะพิจารณายกเลิกการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้ และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น3  
 3.4 ก่อนลงนามในสัญญา............................1 อาจประกาศยกเลิกการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้เสนอราคาที่ชนะการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้เสนอราคา 
รายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 3.5 เมื่อ............................1 ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม 
การจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์นี้แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิ เสนอราคาซึ่ งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายจะต้องสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
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   (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่ไม่ใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 

หมายเหตุ 
 1 ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินกาจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
 2 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 

          3       การใช้ดุลพินิจตามเงื่อนไขที่ก าหนด ข้อ 3.3 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วย
  กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจาก
  ข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าว
  ไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
  กระท าการโดยไม่สุจริต 

  



แบบ 
ประกาศ.......................................................................... 1 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.................................................... 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

-------------------------------------- 
 ...........................................................................................1  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
....................................................................  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง 
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (..........................................) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว3 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่........................1 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........................ ไว้กับกรมบัญชีกลาง   
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

 11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า.................บาท (...............................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ  
หรือหน่วยงานเอกชนที.่........................................1เชื่อถือ๔ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณีที่ กิจการร่วมค้าไม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใด 
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
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  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
             13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
   14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   15. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  16. ........................... (คุณสมบัติอื่น)๔ .............................. 

  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา........ ........น.  ถึง..............น. 
  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา5 
  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ...................บาท 
(.....................................) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร 
ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา5 
  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ............... ๖ หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ 
  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด  
โปรดสอบถามมายัง...........................1 ผ่านทางอีเมล์...................๖ หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ภายในวันที่...........................................๕ โดย...................1  จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
......................................๖ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................๕ 

 

    ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 

             (............................................) 

         ต าแหน่ง ............................................ 

 
 

 
หมายเหตุ   1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการจัดจ้าง 

   2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

http://www.gprocurement.go.th/
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3 กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาท 
ขึ้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

 4 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
  5 หนว่ยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 

 6 ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  ………………….. 

การจ้างก่อสร้าง…………………(ระบุชื่องานที่จ้างก่อสร้าง)……………… 

ตามประกาศ  …………….................................................……………..๑ 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

----------------------------------------- 

......................................๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ………...................๑ก มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง............................................. ณ ………………………………………… ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันการเสนอราคา  
  (2) หลักประกันสัญญา 
  (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า2 
   (4) หลักประกันผลงาน2   
   ๑.๕ สูตรการปรับราคา2 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  
 1.9 ..................ฯลฯ................... 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง   
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว3  
 2.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  
..................1ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

2.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........................ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า.................บาท (........................................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ......................1ก เชื่อถือ2 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณี ที่ กิ จ กา รร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ จ ดทะ เบี ยน เป็ นนิ ติ บุ คคล ใหม่  นิ ติ บุ คคลแต่ ล ะ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่  
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.16 ........................... (คุณสมบัติอื่น)2.............................. 
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 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) .....………. (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก าหนด 
เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) ……………..2 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
  (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การก าหนดผลงานตามข้อ 2.11 เท่านั้น)2 
 (๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย2 
 (5) ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...................... ไว้กับกรมบัญชีกลาง 

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
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 (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ๔. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...............วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน... .........วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก………...................๑ก ให้เริ่มท างาน2 

 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔ .๕  ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา  แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่………...................๑ก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ  
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม 
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ………...................๑ก  
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่………...................๑ก จะพิจารณาเห็นว่า 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของ………...................๑ก  
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่า เ พ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา (ใช้ส าหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า 
5,000,000 บาท) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน ...........................บาท 
(............................................)4  
 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ  
 5 .2  หนั ง สื อค้ า ป ระกั น อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคารภาย ในประ เทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้………...................๑ก ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..................................ระหว่างเวลา
.................................น. ถึง.............................น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
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 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้……...................๑ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่………...................๑ก ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ………...................๑ก 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ …………….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน)……….2 
       6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ………...................๑ก 

จะพิจารณาจาก ........................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) .....................2 

   (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
………...................๑ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด2 ดังนี้ 
 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (2) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (3) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (4) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (5) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ จ ะ ไม่ รั บ พิ จ า รณา ข้ อ เ สนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เ สนอรายนั้ น  เ ว้ น แ ต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่………...................๑ก ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 6.4 ………...................๑กสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ ………...................๑ก 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ………...................๑ก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
………...................๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.6 ………...................๑ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ………...................๑ก เป็นเด็ดขาด 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง………...................๑กจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น5 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อ………... . . . . . . . . . . . . . . . . ๑ก  จ ะ ใ ห ้ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอนั้ นชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ท า ให้ เชื่ อ ได้ ว่ า 
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ ………...................๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น5 ทั้งนี้ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก………...................๑ก  

 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา………... . . . . . . . . . . . . . . . .๑ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ………...................๑ก ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ.....................6 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้………...................๑ก ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ  
  7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 



- ๘ - 
 

  7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  ๘.๑ (ส าหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)2 
 ………...................๑ก จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตาม
ราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 

  (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ 
ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา7  
  (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) 
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา7 
  (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า 
overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม
สัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง
ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา7 

 (๔) ………...................๑ก จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตาม (1) และ (2) ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่………...................๑ก จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่………...................๑ก พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวด
ดังกล่าว ทั้งนี้………...................๑ก อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ 
และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ………...................๑ก 
 ………...................๑ก จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง 
เมื่ อ………... . . . . . . . . . . . . . . . . ๑ก หรือเจ้ าหน้าที่ ของ………... . . . . . . . . . . . . . . . .๑ก ได้ท าการตรวจสอบผลงาน 
ที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ………...................๑ก  
จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 

 ๘.๒ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)2 
 ………..................๑ก จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่ า ใช้ จ่ ายทั้ งปวงด้ วยแล้ ว  โดยถือราคา เหมารวมเป็น เกณฑ์  และก าหนดการจ่ าย เงิน เป็ น 
จ านวน..........................งวด ดังนี้ 



- ๙ - 
 

 งวดที่  ๑  เป็ นจ านวนเงิ นในอัตราร้ อยละ…. . . . .……ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บจ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………… ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 งวดที่  ๒  เป็ นจ านวนเงิ น ใน อัตราร้ อยละ…………ของค่ าจ้ า ง  เมื่ อผู้ รั บจ้ า ง ได้
ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย 

 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก………...................๑ก จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ.......................... 8  

ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ................. 9  ของราคางานจ้าง 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ ช น ะ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ซึ่ ง ไ ด้ ท า สั ญ ญ า จ้ า ง ต า ม แ บ บ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า...………………ปี……………..เดือน10 นับถัดจากวันที่……..................๑ก ได้รับมอบ
งาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 

 ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า2 

 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…...….11 ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือ
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่………................๑ก 
ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น 

 ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน2 
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ………...................๑ก จะหักเงินจ านวนร้อยละ.............................12 
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเ พ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่ เ งินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ.............................12 ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้าง
จะต้องน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตาม
แบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ………...................๑ก เพ่ือเป็นหลักประกันแทน 
 ………...................๑ก จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย  

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑๓.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก

................................../เงินช่วยเหลือจาก…………………………….2 
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 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ………... . . . . . .. .. . .. . .. .๑ก ได้รับอนุมัติ เงิน 
ค่าก่อสร้างจากงบประมาณ................................./เงินกู้จาก...........…………………./เงินช่วยเหลือจาก……………………….
แล้วเท่านั้น2 
 ๑๓.๒ เมื่อ………...................๑ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื ่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง……….............๑กได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  …….............๑ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 ๑๓.๔ ………...................๑ก สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ………...................๑ก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ 
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 13.6 ………...................๑ก อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก………...................๑กไม่ได้  
  (1) ………...................๑กไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไป 
  (2) มีการกระท าที่ เข้ าลักษณะผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ ชนะการจัดจ้ างหรือที่ ได้ รั บ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่………...................๑ก 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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 ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง2 

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่………...................๑ก ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕ 

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เมื่อ………...................๑ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ 
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก…………………………….2 หรือ
ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้2  
ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ………………13 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน  
ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
 ๑๕.๑   ……………………………………………………………………………………… 
 ๑๕.๒  ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

17. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ………...................๑ก สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ………...................๑ก ไว้ชั่วคราว 
………………………………..…14…………………………..……… 

……………….(วัน เดือน ปี)………….…… 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

หมายเหตุ   1  ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
  1ก ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็น

ต้น 
    2 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 



 

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
 

เรียน ......................(ระบชุื่อต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั).................. 

 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี...................
ถนน.....................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด.......................โทร ศัพท์
...................... โดย..............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ( ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า 
ข้าพเจ้า..........................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)............................ อยู่บ้านเลขที่..............................................
ถนน......................................................................ต าบล/แขวง............ .......................................................
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด.................................ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่..........................................
โทรศัพท์..............................................) โดย.................................................................. .......... ได้พิจารณา
เงื่อน ไขต่ างๆ  ใน เอกสารการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์  และเอกสารเพ่ิ ม เติ ม  (ถ้ ามี ) เลขที่
.................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมท้ังรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน.........................................ตามข้อก าหนดเง่ือนไขแบบรูป 
รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณและราคา๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..............................................................) 
ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  

 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ
................................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่
ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่................................๑ ร้องขอ 

 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 

 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้ างก่อสร้างแนบท้ ายเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ............................๑  ภายใน.............วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่............................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ............ ........ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน 

   หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น 
ข้าพเจ้ายอมให้................................๑  ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน 
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่................................๑  และ................................๑  มีสิทธิจะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ................................๑ อาจด าเนินการจัดจ้าง
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 

   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า..............................๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
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 7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ านวนเงิน.........................บาท 
(....................................) มาพร้อมนี้ 

 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า..............................๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ
ในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 

             ต าแหน่ง........................................................... 

      

หมายเหตุ 

 1  ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือ ทีโอที เป็นต้น 

   2  บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดท าตามความเหมาะสม 
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               3     กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่  1,000,000 บาท ขึ้นไป  
                    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  4 ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
5 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมี

หลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค 
หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือมีหลักฐาน
และข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 

 6 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 

 7 อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
 8 อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากผู้ว่าจ้างต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินที่จ้างช่วงตาม
สัญญา 

 9 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 

 10 ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 2 
ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง  

 11 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 

 12 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจก าหนดตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 173 

 13 หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
     14     ให้ระบุชื่อ หน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตรา 

 ชื่อหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 



บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …….…….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น  
  (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      
  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      
    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     

       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมลู…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น  
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….........แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
         มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น    
  -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

  ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

      ไฟล์ข้อมูล………………………….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……………........แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
       ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ................................................................................................................................ ....................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ......................................................................................................................................... ............. 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                     (...........................................................) 
 
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1.  หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจ       

ใหบุ้คคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 2.  หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 3.  ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง (ถ้ำมี)  
  ไม่มีหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง 
  มีหนังสือรับรองผลงำน 
                     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 4.  บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง หรือใบแจ้งปริมำณและรำคำวัสดุก่อสร้ำง (BOQ) ซึ่ งจะต้องแสดง 
      รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งก ำไรไว้ด้วย 

                ไฟล์ข้อมูล……………………...……….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
     5.1........................................................................................................................... .................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     5.2........................................................................................................................... .................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     5.3........................................................................................................................... .................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
               ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                       (...........................................................) 
      

   



แบบ 
 

ประกาศ..........................................................................1 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้าง.................................................... 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

-------------------------------------- 
 ........................................................................................... 1  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
....................................................................  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้าง 
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (..........................................) 

             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
 1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง 
 5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่..........................1  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
       12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

       13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 14.  ........................... (คุณสมบัติอื่น)3.............................. 
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 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา........ ........น.  ถึง..............น. 

 ผู้ สน ใจสามารถขอรับ เอกสารประกวดราคา อิ เล็ กทรอนิ กส์  โดยดาวน์ โหลดเอกสาร 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา4 

 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ...................บาท 
(.......................................) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร 
ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันท่ี.................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา4 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  ............... 5 หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ 

 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง...........................1 ผ่านทางอีเมล์...................5 หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่
........................................... 4 โดย...................  1 จะชี้ แจงรายละเอียดดั งกล่ าวผ่ านทางเว็บ ไซต์
......................................5 และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................4 

 

    ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 

             (............................................) 

         ต าแหน่ง ............................................ 

 
 

 
หมายเหตุ 1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
 2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 3 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
 4 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 
 5 ระบุชื่อเว็บไซตห์รืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 

http://www.gprocurement.go.th/


แบบ 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  ………………….. 

การจ้าง…………………(ระบุชื่องานที่จ้าง)……………… 

ตามประกาศ  …………………..........................…………..1 

ลงวันที่  …………………………………………. 

 

----------------------------------------- 
 

 ………………..1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า............................1ก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
.......................…………………....…… ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจ้าง 
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันการเสนอราคา  
  (2) หลักประกันสัญญา 
      (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า2 
 1.5 บทนิยาม 
  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 1.7 ………….....................ฯลฯ.................………………… 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ ายื่ นข้อเสนอให้แก่
..........................1ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

  2.14 ........................... (คุณสมบตัิอ่ืน)2.............................. 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
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 (๔) ..…(ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก าหนด 
เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)…...2 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 
1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่  1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ ยื่ นข้อ เสนอต้องยื่ นข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...............วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน.................วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก..........................1กให้เริ่มท างาน2 
 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
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  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก.่.........................1กผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ตามข้อ 1.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ..........................1ก 
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่..........................1กจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
..........................1ก 
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่า เ พ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา (ใช้ส าหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจัดจ้าง เกินกว่า 5,000,000 บาท) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ...........................บาท 
(............................................)3 
 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
 5 .2  หนั ง สื อค้ า ป ระกั น อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคารภาย ในประ เทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

http://www.gprocurement.go.th/
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 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้...................1กตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.................ระหว่างเวลา................น. ถึง............น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ .................................1ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่.............................1กได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ............................1ก 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ………….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑอ่ื์น)...............2 
  6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ............................1ก 
จะพิจารณาจาก.............(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) …………2 
     (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ อ่ืน ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
.............................1กจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด2 ดังนี้ 
 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (2) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (3) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (4) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (5) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่..............................1กก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่ วนที่ มิ ใ ช่ สาระส าคัญและความแตกต่ า งนั้ น ไ ม่ มี ผลท า ให้ เ กิ ดการ ได้ เปรี ยบ เสี ย เปรี ยบต่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
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 6.4 ..................................1กสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ............................1ก 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ............................1กมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
............................1กมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.6 ............................1ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ............................1กเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง............................1กจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น4 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ............................1ก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่ เป็นที่รับฟังได้  
............................1ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น4 ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก............................1ก  

 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา............................1ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่ เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะการประกวดราคาหรือที่ ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๗. การท าสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ............................1ก ภายใน...….........….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ.............. .......5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้............................1กยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่...........................1ก ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ 
ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
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  7.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ง ............................ 1ก  
ได้รับมอบไว้แล้ว6  

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 ๘.๑ (ส าหรับการจ้างที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว) 2 
  ............................1กจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้อง
และครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และ............................1กได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  
   ๘.2 (ส าหรับการจ้างที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด)2 
  ............................1กจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น…………….งวด 
ดังนี้ 

 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ….....……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………….… 
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
       งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………..……. 
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
                 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ............................1ก ได้ตรวจรับมอบ
งานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 ๙. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
............................1ก จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ...................7ของวงเงิน 
ของงานจ้างช่วงนั้น 
 9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ..........................8ของราคาค่าจ้าง  
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 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง2 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.๓  
หรือท าข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า...………………ปี……………..เดือน9 นับถัดจากวันที่............................ 1ก ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…….........….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า2 

 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ.......….10ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือ
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่...................1ก 

ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น  

12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
      12.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก

................................../เงินช่วยเหลือจาก…………………………….2 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ............................1ก ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้าง 
จากงบประมาณ................................./เงินกู้จาก...........…………………./เงินช่วยเหลือจาก………………………..แล้วเท่านั้น2 
 12.๒ เมื่อ............................1ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 12.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง............................1ก ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ............................1ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 12.๔ ............................1กสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 12.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ............................1ก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
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 12.6 ............................1ก อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก............................1กไม่ได้  
  (1) ............................1ก ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร 
แตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด 
ในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่............................1ก  
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ............................1ก สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ............................1ก ไว้ชั่วคราว 
 

………………………………..…11………………………..……… 
………………….….(วัน เดือน ปี)………….…… 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง 
  1ก  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
  2 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
  3 ให้ก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง
   ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
  4 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ 
   ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ  
   ทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
   หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต  
  5 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
   พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
  6 ความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับกับการประกวดราคาจ้างที่ไม่มีการประกันความช ารุดบกพร่อง 



- ๑๐ - 
 

7 อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ 
  อนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของ
  งานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

8 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 
  9  ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐ

โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
10 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 
11 ให้ระบุชื่อ หน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตราชื่อ

  หน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 
 



 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 



- ๒ - 
 

 
 
 
 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …….…….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……………........แผน่ 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….…........แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……………........แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….……….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……………........แผน่ 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……………........แผน่ 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์......................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน ……….…….......แผน่ 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์.....................จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์......................จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับรองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
     ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้ 
                บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลังวันเสนอราคา 
เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                     (...........................................................) 



 
 

แบบ 
 

ประกาศ.......................................................................... 1 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อ.................................................... 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

-------------------------------------- 
 

 ......................................................... 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ......................................... 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น
.............................บาท (...............................................................) ตามรายการ ดังนี้ 

๑. ..................................................................................จ านวน...................................... ................ 
๒. ..................................................................................จ านวน......................................................  
๓. ..................................................................................จ านวน...................................... ................ 
๔. ..................................................................................จ านวน................................................ ...... 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

8. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลป ระ โยชน์ ร่ วม กั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อ ราย อ่ื น ที่ เข้ ายื่ น ข้ อ เสน อ ให้ แ ก่
..................................1 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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 13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

14. ....................................(คุณสมบัติอ่ืน) 3 ..................................  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...................................ระหว่างเวลา...................................น. ถึง................................... น. 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา4 

 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ..................................บาท 
(...................................) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร
ตั้งแต่วันที่......................................ถึงวันที่......................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา4 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  ......................................... 5 หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข................................... ในวันและเวลาราชการ  

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง.............................1 ผ่านทางอีเมล์.............................5 หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
ภายในวันที่..............................4 โดย................................1 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
............................... 5 และ www.gprocurement.go.th ในวันที่..........................................4 

 

      ประกาศ ณ วันที่ .............................พ.ศ. ......................  

 (ลงชื่อ) ...................................................... 
      (....................................................) 
 ต าแหน่ง......................................... 
 
 
 

 
หมายเหตุ    1  ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐทีด่ าเนินการจัดซื้อ 

 2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  3 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
4 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 

5 ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ 

http://www.gprocurement.go.th/


แบบ 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  ………………….. 

การซื้อ………………… (ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)……………… 

ตามประกาศ  ……………………………..1 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

     ----------------------------------------- 

 …………….....………………………..….……1 ซึ่ งต่อไปนี้ เรียกว่า ..........................1ก มีความประสงค์ 
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. …………………………………………………………………………. จ านวน  ………………………....................... 
 ๒. …………………………………………………………………………. จ านวน  ………………………....................... 
 ๓. …………………………………………………………………………. จ านวน ………………………........................ 
 ๔. …………………………………………………………………………. จ านวน ………………………........................ 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบบันี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

          (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
            (๒) หลักประกันสัญญา 
  (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า2 

  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
  ๑.๗ ……………….....................…..ฯลฯ…………..................................…... 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดทุี่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ ยื่ นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ ายื่ นข้อเสนอให้ แก่ 
..............................1ก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแขง่ขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภ าค รั ฐ ด้ วย อิ เล็ กท รอนิ กส์  (Electronic Government Procurement: e - GP) ข อ งก รม บั ญ ชี ก ล า ง  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชี 
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.14 ....................................(คุณสมบตัิอ่ืน) ๒ .................................. 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
   (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
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   (๔) ……….… (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อเห็นสมควร
ก าหนด เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) ………...............2 

 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   (2)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

     ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ................................................. 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ….....................................…… วัน 
ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน 
การเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ….....................................…… วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก..........................1ก ให้ส่งมอบพัสด๒ุ 

  4.4 ผู้ ยื่ นข้อเสนอจะต้องส่ งแคตตาล็อก 2 และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ….....................................…… ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้..........................1ก จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
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   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ….....................................…… วัน 
 4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ2 จ านวน ……….....................…… (หน่วย) 
และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี..........................1ก ก าหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี ) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่ จัดส่งหรื อน ามาแสดง  
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา 
ในวันที่ ….....................................……ระหว่างเวลา ….....................................……น. ถึง ….....................................……น. 
ณ. ….....................................……  

 ทั้งนี้ ..........................1กจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว 
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ..........................1กจะคืนให้แกผู่้ยื่นข้อเสนอ 
  4.6 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ….....................................…… ระหว่างเวลา ….....................................……น . 
ถึง….....................................……น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่.....................1ก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
ตามข้อ ๑.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒ ) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ..........................1ก  
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดั งกล่าวเป็นผู้ทิ้ งงาน เว้นแต่ ..........................1ก จะพิจารณาเห็นว่า 
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายนั้ นมิ ใช่ เป็ นผู้ ริ เริ่ มให้ มี การกระท าดั งกล่ าวและได้ ให้ ความร่วมมื อเป็ นประโยชน์ 
ต่อการพิจารณาของ..........................1ก  
 4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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(2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
   (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้ส าหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ เกินกว่า 5,000,000 บาท) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน .............................. ..บาท 
(............................................)3 

 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

5.2 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้...........................1กตรวจสอบความถูกต้องในวันที่….....................................……ระหว่าง
เวลา….....................................……น. ถึง….....................................……น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
    (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
    (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ เข้าร่วมค้า 
รายที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้  ...................................1ก จะคืนให้ผู้ ยื่นข้อเสนอหรือ 
ผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ .............................1ก ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด 
ไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ..........................1ก  

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ……………………….…….. (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน) 
……………..2 

6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
(ก ) ก รณี ใช้ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ร า ค า ใน ก า ร พิ จ า ร ณ าผู้ ช น ะก า ร ยื่ น ข้ อ เส น อ 

..........................................1ก จะพิจารณาจาก..................................................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) 
……..............................……2 
  (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
.............................1ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด2 ดังนี้ 
 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
 (2) .........................................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
 (3) .........................................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
 (4) .........................................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ....................... 
 (5) .........................................  ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ...................... 
  โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ............................1ก ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 6.4 ............................1กสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชื่ อผู้ซื้ อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ............................1ก  
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ............................1ก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้............................1ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว 
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๖.6 ............................1ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
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หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ............................1กเป็นเด็ดขาด  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่า หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง............................1กจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น4 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ............................1ก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่ เป็นที่ รับ ฟังได้ 
............................1ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น4  ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก............................1ก  

 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา............................1ก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๗.   การท าสัญญาซื้อขาย 
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  

๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ............................1ก จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน 
การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน  ๕  วั นท าก า ร  ห รื อ ............................  1 ก เห็ น ว่ าไม่ สมควรจั ดท าข้ อตกลงเป็ นห นั งสื อ  
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ............................1ก ภายใน.........................….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ.....................5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้............................1ก ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ ใช้ เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซ้ือซ่ึง..........................1ก 

ได้รับมอบไว้แล้ว6  
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 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 ............................1ก จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ...........................1ก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว2  

 9. อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข้อตกลง 
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ………………………….7 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

 10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง2 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ….………… ปี……………..เดือน8  นับถัดจากวันที่............................1ก ได้รับมอบสิ่งของ 
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน …...………….…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 

  11. การจ่ายเงินล่วงหน้า 2 
 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ……………………….….9 ของราคา
พัสดุที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ
ค้ าประกนั หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่
.................................1ก ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น  

 12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
  12.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.............................................................. 
/เงินกูจ้าก ...................................................................../เงินช่วยเหลือจาก ……………………………………….…………..2  
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้  ต่อเมื่ อ ............................1กได้ รับอนุมัติ เงินค่าพัสดุ 
จากงบประมาณ................................./เงินกู้จาก…………………….………./เงินช่วยเหลือจาก………………….……………..
แล้วเท่านั้น2 

 12.๒ เมื่อ............................1กได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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 12.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง............................1กได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ............................1ก จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
 12.๔ ............................1ก สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 12.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ............................1ก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 12.6 ............................1กอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอ 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก............................1กไม่ได้  
  (1) ............................1กไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร
แตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่..........................1ก  
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณี อ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ..........................1ก สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับ..........................1ก ไว้ชั่วคราว 
 

…………………….……10………………………… 

  
……………………..….(วัน เดือน ปี)……………………… 

 

 
หมายเหตุ  1  ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ 
  1ก ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น  
   2 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
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  3 ให้ ก าหนดจ านวน เงินหลั กประกันการ เสนอราคาตามที่ ก าหนด ไว้ ใน ระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
168 

  4 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ
ทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานซื้อดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 

  5 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ 

  6 ความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับกับการประกวดราคาซื้อที่ไม่มีการประกันความช ารุดบกพร่อง 
  7 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 16๒ 
  8 ก าหนดเวลาที่ผู้ขายจะต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่อง ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน

ของรัฐ โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
  9 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ ๘๙ 
  10 ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทนอนิกส์ พร้อมประทับตราชื่อ

หน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 



 

 

 
ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  

เรียน .........................(ระบชุื่อต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)......................... 

 ๑. ข้าพเจ้า.................................... ......(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน) .......................................... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน...............ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต...................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย....................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า....................(ระบุชื่อบุคคลธนนมดา)...................... อยู่บ้ านเลขที่
..........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต
.................................... ......จังหวัด.................................... ......ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.........................  
โทรศัพท์.................................... .......) โดย.................................... ...... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่ ..........................................โดยตลอด
และยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนดส่ง
มอบ 

 

 

 

 

 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 

๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..........................................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 
และ..............................................1อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..............................................1ร้องขอ 

 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้  

 5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

        5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ..............................1 ภายใน....................................วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
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  5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่..............................................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ
..........................................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น  
ข้าพเจ้ายอมให้ ..............................................1 ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก.่.............................................1 และ ..............................................1

มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ..............................................1 
อาจด าเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหมก่็ได้  

  6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ..............................................1ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้

 7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้  ..............................................1 ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สิน 
ของ..............................................1 

  ส าหรับตัวอย่างที่ เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง ..............................................1ส่งคืนให้  ข้าพเจ้า 
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

 8. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและตามความผูกพัน 
แห่งค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.......................................... เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจ านวน
.........................บาท (..........................................) มาพร้อมนี้ 

 9. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า..............................................1ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด 
หรือตกหล่น 

 10. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
ข้อเสนอในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .................... .......... 

         ลงชื่อ    .................................................... 

        (...................................................)  

       ต าแหน่ง ...................................................... 

         

      

หมายเหตุ   

 1    ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับ รองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                    (...........................................................) 
      



แบบ 

ประกาศ.......................................................................1 

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง.......................................................... 

---------------------------------------- 

 ........................................1  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง....................................  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (..................................)  
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
  1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง            
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาดังกล่าว3 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่........................1 

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........................ ไว้กับกร มบัญชีกลาง  

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า..........................บาท (……………………….) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที.่.........................1เชื่อถือ4 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”  
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้า 
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอสอบราคา  
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กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า 
ที่ยื่นข้อเสนอได ้
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
   13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
   14. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 15. ........................... (คุณสมบัติอื่น)4.............................. 
 ก าหนดการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่.......................................... 
ระหว่างเวลา ........................... น. ถึง ....................... น. ณ .............................................................5 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ …….................................................................  
ระหว่างเวลา ........................... น. ถึง ....................... น. ณ .............................................................5 
 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ............................ บาท 
(…………………………….……) 5 ได้ที ่........................................................5 ระหว่างวันที่ ........................................  
ถึงวันที ่.................................................. ในวันและเวลาราชการ 
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ............ ...........6 หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ................................ ในวนัและเวลาราชการ 

 

    ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 

             (............................................) 

         ต าแหน่ง ............................................ 

 

 
 

หมายเหตุ 1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา 
 2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศสอบราคาจะต้องตรงกับ 
  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารสอบราคา 
 3 กรณีการสอบราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 4 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
 5 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 
 6 ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา 

http://www.gprocure/


แบบ 

เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้าง  
เลขที่  ………………….. 

การจ้างก่อสร้าง…………………(ระบุชื่องานที่จ้างก่อสร้าง)……………… 
ตามประกาศ  ……………………………..๑ 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

----------------------------------------- 

 …….........................…...……….……………….…….๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ……….......................................๑ก 
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ………….…………………………….………… ณ ..…………………...………………  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  
  1.2 แบบใบเสนอราคา 
  1.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)   หลักประกันสัญญา 
   (2)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า2 
   (3)   หลักประกันผลงาน2 
  ๑.๕ สูตรการปรับราคา2 
  ๑.๖ บทนิยาม 
   (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  ๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
  1.9 ..................ฯลฯ.................... 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาดังกล่าว3 
  2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่...............1ก 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........................ ไว้กับกรมบัญชี กลาง 

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 
  2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า..........................บาท (………………………) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที.่.........................1เชื่อถือ2 
   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม  
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้าง 
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้ 
   (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์ อักษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ ง 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอสอบราคา กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
   ทั้งนี้  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.15  ........................... (คุณสมบัติอื่น)2.............................. 
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 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอซึ่งประกอบด้วย ซองใบเสนอราคา และเอกสารตาม 
ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ซึ่งแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา ดังต่อไปนี้  

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) ………….…… (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก าหนด 
เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) ……………..2 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๗ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
  (2) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การก าหนดผลงานตามข้อ 2.11 เทา่นั้น)2 
  (3) ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...................... ไว้กับกรมบัญชีกลาง 

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
  (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2  
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน พร้อมผนึกซอง 
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 ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.... ......................วัน ตั้งแต่ 
วันยื่นซองข้อเสนอ โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน 
การเสนอราคามิได ้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน...... ...........วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก………...................๑ก ให้เริ่มท างาน2 

๔.๔ ก่อนยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง
ก่อสร้าง เลขท่ี ...................................................... ” ยื่นต่อ……….......................๑ก ในวันที่ …………………………… 
ระหว่างเวลา …………….....…..น. ถึง………...............….น.   

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว จะไม่รับซองข้อเสนอโดยเด็ดขาด 

 4.6 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) 
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณ าผลการสอบราคาว่า ก่อนหรือในขณ ะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธ รรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ………...................๑ก  
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่………...................๑ก พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของ………...................๑ก  

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอสอบราคาครั้งนี้ ………...................๑ก จะพิจารณาตัดสิน 
โดยใช้หลักเกณฑ ์…..….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑอ่ื์น)................2 
  5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ………...................๑ก  
จะพิจารณาจาก ........................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) .....................2 

   (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ อ่ืน ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
………...................๑ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด2 ดังนี้ 

 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (2) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
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 (3) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (4) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (5) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การสอบราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร 
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่………...................๑ก ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 5.4 ………...................๑ก สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่ อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้ น ในบัญชี รายชื่ อผู้ รับ เอกสารสอบราคา
ของ………...................๑ก หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาของ ………...................๑ก 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
 5.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือ………...................๑ก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ………...................๑ก มีสิทธิที่จะไม่
รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.6 ………...................๑ก ทรงไว้ซึ่ งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้ งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ………...................๑ก เป็นเด็ดขาด 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง………...................๑ก จะพิจารณายกเลิก 
การสอบราคาและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่ เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น12 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารสอบราคาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ………...................๑ก  
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสาร
สอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ………...................๑ก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น12 ทั้งนี้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ 
ค่าเสียหายใดๆ จาก………...................๑ก  

 5.7 ก่อนลงนามในสัญญา………...................๑ก อาจประกาศยกเลิกการสอบราคา หากปรากฏ
ว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการสอบราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 



- 6 - 
 

 6. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลง
เป็นหนังสือกับ………...................๑ก ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ.............. 4 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้………...................๑ก ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด     
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) 
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  7.๑ (ส าหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)2 
 ………...................๑ก จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริง 
ตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 

       (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน 
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา5 
       (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  
ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา5 
        (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชย 
เป็นค่า overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงคูณด้วยราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง 
จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา5 
 (๔) ………...................๑ก จะจ่ายเงินที่ เพ่ิมขึ้นตาม (1) และ (2) ดั งกล่ าวข้างต้น  
ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่………...................๑ก จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่………...................๑ก พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว  
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จ
จริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ …...............๑ก อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ  
และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ……………….......๑ก  
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 ………..............๑ก จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง 
เมื่อ………...................๑ก หรือเจ้าหน้าที่ของ………...................๑ก ได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว  
และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ ………...................๑ก จะออกหนังสือรับรอง
การรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 

 7.๒ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)2 

  ………...................๑ก ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์  และก าหนด 
การจ่ายเงินเป็นจ านวน ............... งวด ดังนี้ 
 งวดที่  ๑  เป็ นจ านวน เงิ น ใน อั ตราร้ อยละ….....……ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บ จ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………… ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 งวดที่  ๒  เป็ นจ านวน เงิ น ใน อั ตราร้ อยละ…………ของค่ าจ้ าง เมื่ อผู้ รั บ จ้ างได้
ปฏิบัติงาน……………. ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้าง 
ให้สะอาดเรียบร้อย 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะก าหนด 
ดังนี้ 
 8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก………...................๑ก จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ.......................... 6  
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ......................... 7 ของราคางานจ้าง 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
..……ปี………เดือน8 นับถัดจากวันที่………...................๑ก ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑0. การจ่ายเงินล่วงหน้า2 
 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…...….9 ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน  
หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (2) ให้แก่...............๑ก 
ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
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 ๑1. การหักเงินประกันผลงาน2 
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ………........................๑ก จะหักเงินจ านวนร้อยละ.............................10 
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
.........................10 ของค่าจ้างทั้งหมด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้อง 
น าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 
ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (3) มาวางไว้ต่อ………..............๑ก เพ่ือเป็นหลักประกันแทน 
 ………...................๑ก จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว
ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ๑2. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑2.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก

................................../เงินช่วยเหลือจาก…………………………….2 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ………...................๑ก ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
จากเงินงบประมาณ.............................../เงินกู้จาก...........……………./เงินช่วยเหลือจาก…………………….. แล้วเท่านั้น2 
 ๑2.๒ เมื่อ………...................๑ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการสอบราคาแล้ว ถ้าผู ้รับจ้างจะต้องสั ่งหรือน าสิ ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑2.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง………...................๑กได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง 
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  ………...................๑กอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ 
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑2.๔ ………...................๑ก สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 12.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ………...................๑ก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 12.6 ………...................๑ก อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก………...................๑ก ไม่ได ้ 
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  (1) ………...................๑ก ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือ
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่………...................๑ก 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑3. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง2 

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่………...................๑ก ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ 
ในข้อ ๑.๕ 

๑4. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เมื่อ………...................๑ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 
ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องมี 
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก…………………………….2  
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้2 ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……………….9 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน  
ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
 ๑4.๑  …………………………………………………………………………………… 
 ๑4.๒  ……………………...…………………………………………………………… 

…………….………ฯลฯ…………………… 

๑5. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 …………………….1กสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ…………………….1กไว้ชั่วคราว 
 

………………………………..…11…………………………..……… 
……………….(วัน เดือน ปี)………….…… 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หมายเหตุ  1 ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา 
  1ก ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
  2 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
  3 กรณีการสอบราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาทข้ึนไป  
   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  4 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 
  5 อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
  6 อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าจ้างต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จ้างช่วงตามสัญญา 

  7 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 

  8 ก าหนดเวลาที่ ผู้ รับจ้ างจะรับผิด ในความช ารุดบกพร่อง โดยปกติจะ ต้องก าหนด 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง 

  9 อัตราตามที่ก าหนดไว้ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 

  10 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจก าหนดตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 173 

  11 ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ จังหวัด ที่ด าเนินการสอบราคาพร้อมประทับตราชื่อหน่วยงานของรัฐ 
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 

  12 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ 
   ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ 
   ทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
   หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 



 
ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีสอบราคา 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).......................... ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคา และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็น      
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้างก่อสร้าง.....................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูป  
รายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน
และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้2 เป็นเงินทั้งสิ้น ..................................... บาท (.............................................) 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารสอบราคาก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการสอบราคาหรือตามที่ส านักงาน
อัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ.........................1 ภายใน.............วนั นับถัดจากวนัท่ีได้รับหนังสือให้ไปท าสญัญา 
  5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการสอบ
ราคา ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น  
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...........................1 และ .......................1มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นเป็นผู้ชนะการสอบราคาได้ หรือ................................1 อาจด าเนินการสอบราคาใหม่ก็ได้  
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า .............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
   2  บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดท าตามความเหมาะสม 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        จ ำนวน …… …….......แผน่ 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

      จ ำนวน …………….......แผน่ 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    จ ำนวน ………….….......แผน่            
 บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ()   
   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     จ ำนวน …………….......แผน่ 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      จ ำนวน …………….......แผน่ 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
  จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 จ ำนวน ………… ….......แผ่น 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

     จ ำนวน …………….......แผน่ 
      -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
      จ ำนวน …………….......แผน่ 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ......................................................................................................................................... ............. 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ......................................................................................................................... ............................... 
                จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำในกำรสอบรำคำครั้งนี้ถูกต้อง
และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
     ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1.  แบบรูปและรายการละเอียด 

     จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนั งสือมอบอ านาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้ 
               บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      จ านวน …………….......แผ่น 

 3. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   3.1 …………………………………………………………………………………………จ านวน …………….......แผ่น 
   3.2 …………………………………………………………………………………………จ านวน …………….......แผ่น 

 4.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     4.1...................................................................................................... .จ านวน …………….......แผ่น 
     4.2.................................................................................................... ...จ านวน …………….......แผ่น 
     4.3...................................................................................................... .จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาในการสอบราคาครั้งนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                     (.........................................................) 
      



แบบ 

ประกาศ.......................................................................1 

เรื่อง สอบราคาจ้าง.......................................................... 

---------------------------------------- 

 ......................................................1  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง........................................  
ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (..................................)  
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
  1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
  4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7.   เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาจ้างดังกล่าว 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่........................1 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  10. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  13. ........................... (คุณสมบัติอื่น)3.............................. 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ …….............................................................. 
ระหว่างเวลา ................... น. ถึง ......................... น. ณ .............................................................4 

  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ....................................... บาท 
(………………..….……) 4 ได้ที่ .................................. 4 ระหว่างวันที่ ...................... ถึงวันที ่.................................. 
ในวันและเวลาราชการ 
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 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ....................... 5 หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ................................ ในวนัและเวลาราชการ 

 

    ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 

             (............................................) 

         ต าแหน่ง ............................................ 

 

 
 

หมายเหตุ 1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา 
 2 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศสอบราคาจะต้องตรงกับ 
  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารสอบราคา 
 3 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
 4 หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 
 5 ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา 

http://www.gprocure/


แบบ 

เอกสารสอบราคาจ้าง  
เลขที่  ………………….. 

การจ้าง…………………(ระบุชื่องานที่จ้าง)……………… 
ตามประกาศ  ……………….............................................……………..๑ 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

----------------------------------------- 

 …….........................………………...……….……………….…….๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ………........................๑ก  
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ………….…………………………….………….…………………………………………………… 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน  
  1.2 แบบใบเสนอราคา 
  1.3 แบบสัญญาจ้าง 
  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)   หลักประกันสัญญา 
        (2)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า2 
  ๑.5 บทนิยาม 
   (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  1.7 ..................ฯลฯ.................... 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
   2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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  2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีส่อบราคาจ้างดังกล่าว 
  2.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
................................1ก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

        2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

  2.13  ........................... (คุณสมบัติอื่น)2............................ 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอซึ่งประกอบด้วย ซองใบเสนอราคา และเอกสารตาม 
ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ซึ่งแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา ดังต่อไปนี้  

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
  (๔) …….(ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้างเห็นสมควรก าหนด  
เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น)……….. 2 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ 
ในข้อ ๑.6 (๑)   
 ๓.๒ ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น    
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 (2) บัญชี เอกสารส่วนที่  ๒ ทั้ งหมดที่ ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ 
ในข้อ ๑.6 (๒)   

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

ทัง้สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง หากมีการขูดลบ 
ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2  
ให้ครบถ้วน พร้อมผนึกซอง 

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว  
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา     
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน      
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    
ทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า.... ......................วัน  ตั้งแต่ 
วันยื่นซองข้อเสนอ โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน 
การเสนอราคามิได ้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน..............................วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก………...................๑ก ให้เริ่มท างาน2 

๔.๔ ก่อนยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง 
เลขที ่..............................................” ยื่นต่อ………...................๑ก 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว จะไม่รับซองข้อเสนอโดยเด็ดขาด 

 4.6 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.5 (๑) 
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณ าผลการสอบราคาว่า ก่อนหรือในขณ ะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอมีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑ .5 (๒ ) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ………...................๑ก  
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่………...................๑ก พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นมิใช่ เป็นผู้ริ เริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของ………...................๑ก  
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 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอสอบราคาครั้งนี้ ………...................๑ก จะพิจารณาตัดสิน 
โดยใช้หลักเกณฑ ์…..….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑอ่ื์น)..............2 
  5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ………...................๑ก  
จะพิจารณาจาก ........................(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) .....................2 

       (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
………...................๑ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด2 ดังนี้ 
 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (2) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (3) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (4) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 (5) .......................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
 โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การสอบราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร          
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่………...................๑ก ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ        
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 5.4 ………...................๑ก สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่ อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้ น ในบัญชี รายชื่ อผู้ รับ เอกสารสอบราคา
ของ………...................๑ก หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ของ ………...................๑ก 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
 5.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือ………...................๑กมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได ้ ………...................๑กมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.6 ………...................๑ก ทรงไว้ซึ่ งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด  
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง 
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้ งนี้  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ………...................๑ก เป็นเด็ดขาด 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง………...................๑ก จะพิจารณายกเลิก 
การสอบราคาและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่ เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น3 



- 5 - 
 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารสอบราคาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ………...................๑ก  
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสาร
สอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ………...................๑กมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้  ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ 
ค่าเสียหายใดๆ จาก………...................๑ก  

 5.7 ก่อนลงนามในสัญญา………...................๑ก อาจประกาศยกเลิกการสอบราคา หากปรากฏ
ว่ามีการประท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการสอบราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ              
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

 6. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลง
เป็นหนังสือกับ………...................๑ก ภายใน...…….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ.............. 4 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้………...................๑ก ยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งเซ็นจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) 
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ง ............................ 1ก  
ได้รับมอบไว้แล้ว5 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 7.๑ (ส าหรับการจ้างที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว)2 
  ............................1กจะจ่ายค่าจ้างซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ          
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และ............................1กได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 
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   7.2 (ส าหรับการจ้างที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด)2 
  ............................1กจะจ่ายค่าจ้างซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ        
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น…….งวด 
ดังนี้ 

 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ….....……ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน………………….… 
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
       งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………..……. 
ให้แล้วเสร็จภายใน…………………วัน 
 ……………………………..ฯลฯ…………………………… 
                 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ…………….ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ............................1ก ได้ตรวจรับมอบ
งานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะก าหนด 
ดังนี้ 
 8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท า อีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก………...................๑ก จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ.......................... 6  

ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ................. 7 ของราคางานจ้าง 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง2 

 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงจ้าง        
เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา            
ไม่น้อยกว่า..….…ปี………เดือน8 นับถัดจากวันที่………...................๑ก ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน……..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 ๑0. การจ่ายเงินล่วงหน้า2 

 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…...….9 ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือ
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (2) ให้แก่……….................๑ก 
ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น  

 ๑1. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑1.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ.........................../เงินกู้จาก

................................../เงินช่วยเหลือจาก…………………………….2 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ………......................๑ก ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้าง
จากเงินงบประมาณ.............................../เงินกู้จาก...........……………./เงินช่วยเหลือจาก……………………..2แล้วเท่านั้น 
 ๑1.๒ เมื่อ………...................๑ก ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการสอบราคาแล้ว ถ้าผู ้รับจ้างจะต้องสั ่งหรือน าสิ ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑1.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง………………..…........๑กได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 …………………………............๑กอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑1.๔ ………...................๑กสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ………..............................๑กค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 11.6 ………...................๑กอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก………...................๑กไม่ได้  
  (1) ………...................๑กไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือ
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด            
ในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่………...................๑ก 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณี อ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ............................1กสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
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 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับ............................1ก ไว้ชั่วคราว 

………………………………..…10…………………………..……… 
……………….(วัน เดือน ปี)………….…… 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
หมายเหตุ  1 ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ ทีด่ าเนินการสอบราคา  
  1ก ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 
  2 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
  3 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ  

 ต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ 
ทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือมีหลักฐานและข้อเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการ
โดยไม่สุจริต 

  4 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 

  5 ความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับกับการสอบราคาจ้างท่ีไม่มีการประกันความช ารุดบกพร่อง  
  6 อัตราค่าปรับกรณีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากผู้ว่าจ้างต้องก าหนดค่าปรับเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จ้างช่วงตามสัญญา 

  7 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 

  8  ก าหนดเวลาที่ผู้รับจ้างจะรับผิดในความช ารุดบกพร่อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสม 

  9 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 

  10 ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคาพร้อมประทับตราชื่อหน่วยงานของรัฐ 
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 

 



 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีสอบราคา 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).......................... ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารสอบราคา และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็น      
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารสอบราคา  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ....... .............. บาท 
(........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารสอบราคาก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
  5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการสอบราคาหรือตามที่ส านักงาน
อัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ.........................1 ภายใน.............วนั นับถัดจากวนัท่ีได้รับหนังสือให้ไปท าสญัญา 
  5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารการสอบ
ราคา ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น  
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...........................1 และ .......................1มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นเป็นผู้ชนะการสอบราคาได้ หรือ................................1 อาจด าเนินการสอบราคาใหม่ก็ได้  
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. .............................. 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................... 
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื ่อย่อของหน่วยงานของรัฐที ่ด าเนินการสอบราคา เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที       
เป็นต้น 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

    1.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        จ ำนวน …… …….......แผน่ 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

      จ ำนวน …………….......แผน่ 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    จ ำนวน ………….….......แผน่            
 บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)   
   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     จ ำนวน …………….......แผน่ 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      จ ำนวน …………….......แผน่ 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
  จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 จ ำนวน ………… ….......แผ่น 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

     จ ำนวน …………….......แผน่ 
      -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
      จ ำนวน …………….......แผน่ 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ......................................................................................................................................... ............. 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ................................................................................................................. ....................................... 
                จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำในกำรสอบรำคำครั้งนี้ถูกต้อง
และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
     ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้ 
               บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      จ านวน …………….......แผ่น 

 3. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   3.1 …………………………………………………………………………………………จ านวน …………….......แผ่น 
   3.2 …………………………………………………………………………………………จ านวน …………….......แผ่น 

 4.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     4.1...................................................................................................... .จ านวน …………….......แผ่น 
     4.2........................................................................................ ...............จ านวน …………….......แผ่น 
     4.3...................................................................................................... .จ านวน …………….......แผ่น 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาในการสอบราคาครั้งนี้ ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                     (...........................................................) 



 

 

แบบ 

ประกาศ.......................................................................1 

เรื่อง สอบราคาซื้อ.......................................................... 

---------------------------------------- 

 ......................................................1  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ.................................................  
ตามรายการ ดังนี้ 

 1. .......................................จ านวน............................................... 

 2. .......................................จ านวน............................................... 

 3. .......................................จ านวน............................................... 

  4. ........................................จ านวน............................................... 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ2 ดังต่อไปนี้ 
  1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกล่าว 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่........................1 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  10. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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  12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  13. ....................................(คุณสมบตัิอ่ืน)3.................................. 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่  …….......................... ระหว่างเวลา 
.......................... น. ถึง ........................... น. ณ ............................................................... 4  
 ผู้ สนใจสามารถติดต่อขอรับ/ซื้ อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ....................... บาท 
(………………….……)4 ได้ที ่...............................4 ระหว่างวันที่ ............................ ถึงวันที่ .................................. 
ในวันและเวลาราชการ 
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ .............................5 หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข....................... ในวันและเวลาราชการ 
  

 

    ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ................... 

    (ลงชื่อ)   ............................................ 

             (............................................) 

         ต าแหน่ง ............................................ 

 
 

 
หมายเหตุ   1  ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐด าเนินการสอบราคา 
 2  การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศสอบราคาจะต้องตรงกับ 
   คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารสอบราคา 
 3  เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
 4  หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้ก าหนด 
 5  ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมล์ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา 

 

http://www.gprocurement.go.th/


แบบ 

เอกสารสอบราคาซื้อ 
เลขที่  ………………….. 

การซื้อ…………………(ระบุประเภท / ชนิดของพัสดุที่ซื้อ)……………… 
ตามประกาศ  ……………………………..1 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

           ----------------------------------------- 

 …………....…....…….……………. 1 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  .........................1ก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ 
โดยการสอบราคา ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑. …………………………………………………………………………. จ านวน ………………………. 
 ๒. …………………………………………………………………………. จ านวน ………………………. 
 ๓. …………………………………………………………………………. จ านวน ………………………. 
 ๔. …………………………………………………………………………. จ านวน ………………………. 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที        
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาซื้อฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  1.2 แบบใบเสนอราคา 
  1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1) หลักประกันสัญญา 
   (2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า2 
  ๑.5 บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  1.7 ……………………………........ฯลฯ……………………………........ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ      
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ                   
ของกรมบัญชีกลาง  
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาดังกล่าว  
  2.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
................................1ก ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ 
  2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่ เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
      2.13  ........................... (คุณสมบัติอื่น)4.............................. 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) ………….…… (ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อเห็นสมควรก าหนด 
เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น) …………………………..2 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.6 (๑)  
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 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ        
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
  (2) แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.6 (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่

มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้
ด้วยทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2  
ให้ครบถ้วน พร้อมผนึกซอง 
 ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา      
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตั วเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ .................................................  

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า............................................วัน 
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ        
จะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน..................................................วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก..........................1ก ให้ส่งมอบพัสด๒ุ 

  4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก2 และ/หรือรายการละเอียด2 คุณลักษณะเฉพาะของ
................................................. ไปพร้อมการยื่นซองเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
............................1ก จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

 ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน ………………..…… วัน 

 4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุ2 จ านวน ………………....…… (หน่วย) และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่................. ..........1ก ก าหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสาร
ส่ ว น ที่  2  ต าม แ บ บ ใน ข้ อ  ๑ .6 (๒ ) เ พ่ื อ ใช้ ใน การตรวจท ดลองห รื อป ระกอบ การพิ จ ารณ า 
ในวันที่ ......................................... ระหว่างเวลา ............................ น. ถึง ........................... น. ณ .......................................  

 ทั้งนี้ ..........................1ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว 
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ..........................1ก จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
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4.6 ก่อนยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ
เลขที ่........................” ยื่นต่อ...................1ก ในวันที่ ……………..……… ระหว่างเวลา………...…..น. ถึง………......….น.  

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอแล้ว จะไม่รับซองข้อเสนอโดยเด็ดขาด 

 4.8 คณ ะกรรมการพิจารณ าผลการสอบราคาจะด าเนิ นการตรวจสอบคุณ สมบั ติ 
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.5 (๑) 
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 (๒)  
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณ ะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ..........................1ก จะพิจารณาลงโทษ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่..........................1ก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็น 
ผู้รเิริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ..........................1ก   

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอสอบราคาครั้งนี้........................................1ก จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ ์……………………...….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน) ……………….2 
  5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ...................................1ก 
จะพิจารณาจาก.............(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) …………2 
   (ข) กรณี ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
............................1ก จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด2 ดังนี้ 
 (1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................ 
 (2) .................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ............................ 
 (3) .................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ............................ 
 (4) .................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ............................ 
 (5) .................................... ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ   ............................ 
 โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การสอบราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร 
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่ ............................1กก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 5.4 ............................1กสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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  (1) ไม่ปรากฏชื่ อผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้ น ในบัญชี รายชื่ อผู้ รับ เอกสารสอบราคา 
ของ ............................1กหรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาของ ............................1ก 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคา 

  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
 5.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือ............................1ก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้............................1กมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

       5.6 ............................1ก ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ............................1กเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง............................1กจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ 
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า 
การยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น3 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารสอบราคาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ............................1กจะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารสอบราคาให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ............................1กมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของรายนั้น3 
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก............................1ก 

 5.7 ก่อนลงนามในสัญญา............................1ก อาจประกาศยกเลิกการสอบราคา หากปรากฏว่า 
มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการสอบราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 6. การท าสัญญาซื้อขาย 
  6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ  
นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ............................1ก จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
  6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ 
หรือ ............................1ก เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท า
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ  ............................1ก ภายใน.............….วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ..................... 4 ของราคาค่าสิ่งของ 
ทีส่อบราคาให้ ............................1ก  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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  (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง ....................................1ก 

ได้รับมอบไว้แล้ว5 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      ............................1ก จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญา
ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ...........................1ก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ 
ให้คิดในอัตราร้อยละ…………………….….6 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง2 

 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
...………………ปี……………..เดือน7 นับถัดจากวันที่...........................1ก ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…………….…..….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 10. การจ่ายเงินล่วงหน้า2 

 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ….........….๘ ของราคาค่าพัสดุ
ที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ         
ค้ าประกัน หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (2) 
ให้แก่………................1ก ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

 11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 11.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ...................../เงินกู้

จาก............................ /เงินช่วยเหลือจาก…………………………….2 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ...................................1ก  ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินงบประมาณ................................. /เงินกู้จาก...........…………………./เงินช่วยเหลือจาก………………………..แล้ว
เท่านั้น2 
 11.๒ เมื่อ...........................1ก  ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามที่สอบราคาแล้ว ถ้าผู ้ขายจะต้องสั ่งหรือน าสิ ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น 
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที ่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑1.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง............................1ก ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 ........................ 1กอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ 
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑1.๔ ............................1ก  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคานี้มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ................................1ก ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 11.6 ............................1ก  อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
จะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จาก............................1ก  ไม่ได้  
  (1) ............................1ก  ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ 
หรือที่ได้รับจัดสรรแตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่............................1ก  
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ..........................1ก สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ..........................1ก ไว้ชั่วคราว 
………………………………..…๙…………………………..……… 

……………….(วัน เดือน ปี)………….…… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หมายเหตุ  1  ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ  
  1ก ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อ เช่น  “กรม” “จังหวัด”  

 หรือ ทีโอที เป็นต้น   
  2 เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจ าเป็น 
  3 หน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 

 ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้งในด้าน
 คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใดว่า สินค้า บริการ งานซื้อดังกล่าว 
 ไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือมีหลักฐานและ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง
 ชัดเจนที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต 

  4 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
 บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168  

  5 ความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับกับการสอบราคาจ้างท่ีไม่มีการประกันความช ารุดบกพร่อง 
  6 อัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

 บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 
  ๗ ก าหนดเวลาที่ผู้ขายจะต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องให้ อยู่ ในดุลพินิจของ

 หน่วยงานของรัฐ โดยค านึงถึงความเหมาะสม 
  8 การจ่ายเงินล่วงให้ก าหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

 การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 
  ๙ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคาพร้อมประทับตราชื่อหน่วยงานของรัฐ 
   โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา  



 
ใบเสนอราคาซ้ือด้วยวิธีสอบราคา 

 

เรียน .........................(ระบชุื่อต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)......................... 

 

 ๑. ข้าพเจ้า.................................... ......(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน) .................................... ...... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..................... ถนน...............ต าบล/แขวง...................อ าเภอ/เขต...................  
จังหวัด.....................โทรศัพท์............................โดย.......... ...............................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผูข้าย
เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา).............อยู่บ้านเลขที.่....................... 
ถนน..........................................ต าบล/แขวง.................................... ......อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.............................ผู้ถอืบัตรประจ าตัวประชาชน เลขท่ี.......................... โทรศัพท์...................................) 
โดย.......................................... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีสอบราคา และเอกสารเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) เลขที่..........................................โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้ งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีสอบราคา   
ดังต่อไปนี้  

ล าดับ
ที ่

รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) 

จ านวน รวมเป็นเงิน ก าหนด 

ส่งมอบ 

 

 

 

 

 

      

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

(.....................................................) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ไว้ด้วยแล้ว 

๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา..........................................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ 
และ..............................................1อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่..............................................1ร้องขอ 

 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขท่ีเอกสารสอบราคาก าหนดไว้  

 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 

        5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีสอบราคา หรือตามที่
ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ..............................1 ภายใน....................................วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

  5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารซื้อด้วยวิธีสอบ
ราคาให้แก.่.....................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้
ในใบเสนอราคานี้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
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 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น  
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...........................1 และ .......................1มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นเป็นผู้ชนะการสอบราคาได้ หรือ................................1 อาจด าเนินการสอบราคาใหม่ก็ได้  

 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า............................1ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้

 7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)  พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นข้อเสนอไว้ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ 
.........................1 ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ....................................1 

  ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง............................1ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น 

 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า............................1ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น 

 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 

   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  

          ลงชื่อ    ..................................................... 

        (...................................................)  

       ต าแหน่ง ......................................................   

      

หมายเหตุ   

 1  ให้ระบุชื่อย่อหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการสอบราคา เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 

 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

    1.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        จ ำนวน …… …….......แผน่ 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

      จ ำนวน …………….......แผน่ 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    จ ำนวน ………….….......แผน่            
 บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)   
   ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     จ ำนวน …………….......แผน่ 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      จ ำนวน …………….......แผน่ 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
  จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 จ ำนวน ………… ….......แผ่น 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

     จ ำนวน …………….......แผน่ 
      -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
      จ ำนวน …………….......แผน่ 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ......................................................................................................................................... ............. 

จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ................................................................................................................. ....................................... 
                จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมกำรเสนอรำคำในกำรสอบรำคำครั้งนี้ถูกต้อง
และเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
     ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1.  แคตตาล็อกและหรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

     จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้ 
               บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      จ านวน …………….......แผ่น 

 3. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   3.1 …………………………………………………………………………………………จ านวน …………….......แผ่น 
   3.2 …………………………………………………………………………………………จ านวน …………….......แผ่น 

 4.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     4.1...................................................................................................... .จ านวน …………….......แผ่น 
     4.2................................................................................... ....................จ านวน …………….......แผ่น 
     4.3...................................................................................................... .จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาในการสอบราคาครั้งนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                     (...........................................................) 
      



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือ 

 
 

แนวทางการเปิดเผย 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจัดซื้อจัดจ้าง 

ราคากลางและการค านวณราคากลาง 
(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
เดือนธันวาคม 2556 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ในกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรไม่ว่ำด้วยวิธีกำรจัดซื้อหรือกำรจัดจ้ำงหรือวิธีอ่ืนใด             

ของหน่วยงำนของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นกำรด ำเนินกำรโดยใช้เงินงบประมำณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือ
รำยได้ของหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ฉะนั้น กำรจัดหำสินค้ำและบริกำรรวมทั้งกำรให้สิทธิ
ดังกล่ำว จึงต้องกระท ำอย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ รวมทั้ง เพ่ือให้เกิดควำม
เท่ำเทียมกัน  ในกำรเข้ำถึงข้อมูลของกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงในหน่วยงำนของรัฐ แต่เนื่องจำกกำรด ำเนินกำร
ที่ผ่ำนมำมีกำรกระท ำในลักษณะเป็นกำรทุจริตแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจำกโครงกำรของรัฐ 
โดยเฉพำะกำรตั้งงบประมำณหรือก ำหนดวงเงินในกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำงในรำคำที่สูงกว่ำควำมเป็นจริงอัน
เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมำณโดยไม่จ ำเป็น ซึ่งในอดีตได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2541 ให้หน่วยงำนของรัฐเปิดเผยรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำงตำมเสนอของคณะกรรมกำร ป.ป.ป. อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรดังกล่ำวยังไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐได้เท่ำที่ควร เนื่องจำกมำตรกำร
ดังกล่ำวใช้บังคับเฉพำะงำนก่อสร้ำง ส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประเภทอ่ืนยังไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปิดเผย
รำคำกลำงหรือวงเงินที่ใช้จัดซื้อจัดจ้ำงด้วย อีกทั้ง กำรเปิดเผยรำคำกลำงในงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวไม่
จ ำต้องเปิดเผยวิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงแต่อย่ำงใด  

จนกระทั่ง เมื่อมีกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐสภำได้ตรำพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมำตรำ 103/7 วรรคหนึ่ง         
ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำตรวจดูได้ และมำตรำ 103/8 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีหน้ำที่รำยงำนต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งกำรให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมมำตรำ ๑๐๓/๗ 
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทำงกำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำ
กลำงต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งกำรให้หน่วยงำนของรัฐปฏิบัติตำมมำตรำ 103/8 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำวในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 7 ประเภท ได้แก่ กำรจ้ำงงำนก่อสร้ำง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง กำรจ้ำงควบคุมงำน กำรจ้ำงออกแบบ กำรจ้ำงที่ปรึกษำกำรจ้ำงหรือ
กำรให้เงินทุนสนับสนุนเพ่ือกำรวิจัย และกำรกำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางเม่ือ
วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 11 สิงหาคม 
2556   ซึ่งจะเป็นวันที่ครบก าหนด 180 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทำงกำร
เปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและให้กำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จึงได้จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ      
โดยคู่มือกำรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำ
กลำงดังกล่ำวนี้ เป็นไปตำมหลักกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร คือ เป็นกำรก ำหนดให้



๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หน่วยงำนของรัฐเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและรำยละเอียด
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงเพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ แต่จะมิได้มีผลกระทบกับอ ำนำจ
ของผู้ที่มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำง เนื่องจำกบทบัญญัติ  ตำมมำตรำ 103/7 ก ำหนดไว้เฉพำะให้หน่วยงำน
ของรัฐเปิดเผยเฉพำะรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำ
กลำง ส่วนวิธีกำรคิดค ำนวณรำคำกลำง หรือกำรค ำนวณรำคำกลำงดังกล่ำวจะใช้หลักเกณฑ์ใดในกำรคิด
ค ำนวณรำคำ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  หน่วยงำนของรัฐจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ เอง 
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บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
  มำตรำ 103/7 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก ำหนดมำตรกำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐไว้ 2 ประกำร ได้แก่ กำรให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง กำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์  
และกำรให้บุคคลหรือนิติบุคคล  ที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของ
โครงกำรต่อกรมสรรพำกร โดยตำมประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและ
แสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรั ฐ         
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐ
ปฏิบัติไว้ในประกำศดังกล่ำวด้วย และได้ก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ “หน่วยงำนของรัฐ”ไว้ ซึ่งกำร
ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำเปิดเผยรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณ
รำคำกลำง เป็นมำตรกำรบังคับใช้กับหน่วยงำนของรัฐ ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้ก ำหนดควำมหมำยและ
ประเภทของหน่วยงำนของรัฐไว้  8 ประเภท เช่นเดียวกับประกำศคณะกรรมกำร ป .ป.ช .                
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
2.1 หน่วยงานของรัฐ 

 

1.1 กระทรวง ทบวง กรม 
กระทรวง ทบวง กรม เป็นกำรบริหำรรำชกำรส่วนกลำงโดยก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ

ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕45 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน     
พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย 

1. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
2. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง 
3. ทบวง ซึ่งสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
4. กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่ 

สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เช่น ส ำนักรำชเลขำธิกำร ส ำนักพระรำชวัง ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ รำชบัณฑิตยสถำน ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
 

1.2 รำชกำรส่วนภูมิภำค 
รำชกำรส่วนภูมิภำค เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน      

พ.ศ. 2534 คือ จังหวัด และอ ำเภอ และตำมพระรำชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที ่พ.ศ. 2457 
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1.3 รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รำชกำรส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีทั้งหมด ๕ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

1.4 รัฐวิสำหกิจ 
รัฐวิสำหกิจ หมำยถึง องค์กำรของรัฐบำลหรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของหรือ

รัฐมีทุนอยู่เกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ รวมทั้งบริษัท จ ำกัด และห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจมีทุนอยู่ด้วยเกินร้อยละห้ำสิบตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ ได้แก่ 

(1) องค์กำรของรัฐบำลหรือหน่วยงำนธุรกิจท่ีรัฐบำลเป็นเจ้ำของ 
(2) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีส่วนรำชกำรมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
(3) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (1) และ/

หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
(4) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (3) และ/

หรอื (1) และ/หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
(5) บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนรำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจตำม (4) และ/

หรือ (1) และ/หรือ (2) และ/หรือ (3) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบ 
 

1.5 องค์กำรมหำชน 
องค์กำรมหำชน คือ หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบบริกำรสำธำรณะทำงสังคมและ

วัฒนธรรม เช่น กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรฝึกอบรม เป็นต้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำก ำไร     
ซึ่งอำจจัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 หรือองค์กำรมหำชนที่มีพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งเป็นกำรเฉพำะ 

 

1.6 หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญ 
หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็นส ำนักงำน

ท ำหน้ำที่หน่วยงำนทำงธุรกำรให้แก่องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
1.6.1  หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ คือ 

(1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
(2) ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
(3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(4) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

1.6.2  หน่วยงำนธุรกำรขององค์กรอื่นตำมรัฐธรรมนูญ คือ 
(1) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
(2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
(3) ส ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

1.7 หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐซึ่งมิได้อยู่ในรูปแบบข้ำงต้นโดยอำจเป็น

ส่วนรำชกำรซึ่งมิได้อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำหรือก ำกับดูแลของฝ่ำยบริหำร  หรือเป็นหน่วยงำนของรัฐ   
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ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย ตำมมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรควบคุมก ำกับดูแลกิจกรรมของรัฐซึ่ง
จะมีฐำนะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนี้ 

(๑) ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

(๒) หน่วยงำนธุรกำรของศำล ได้แก่ ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ ส ำนักงำนศำล
ยุติธรรม ส ำนักงำนศำลปกครอง 

(๓) หน่วยงำนที่รัฐธรรมนูญก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งขึ้น เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ สภำพัฒนำกำรเมือง สภำเกษตรกร
แห่งชำติ ส ำนักงำนปฏิรูปกฎหมำย เป็นต้น 

(๔) หน่วยงำนซึ่งเป็นหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนของหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ได้แก่ สถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้น 

(๕) สถำบันอุดมศึกษำและมหำวิทยำลัยในก ำกับภำครัฐ 
 

1.8 หน่วยงำนอื่นใดท่ีด ำเนินกิจกำรของรัฐตำมกฎหมำยและได้รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
ลงทุนจำกรัฐ 

หน่วยงำนของรัฐประเภทนี้ ได้แก่ กองทุนที่เป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นโดยตรำเป็น
พระรำชบัญญัติ โดยกำรด ำเนินงำนของกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  และเงินสมทบจำก
กลุ่มเป้ำหมำยนั้นๆ เช่น พระรำชบัญญัติกองทุนกำรออมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน่วยงำนอ่ืนใดที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะเป็นองค์กรวิชำชีพ เช่น สภำวิชำชีพ
บัญชี สภำทนำยควำม เป็นต้น 

 
2.2 การจัดซื้อจัดจ้าง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงก่อสร้ำง กำรจ้ำงควบคุมงำน กำรจ้ำง
ออกแบบ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย กำรจ้ำงพัฒนำระบบ
คอมพิวเตอร์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง อันเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎ
ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ เว้นแต่กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวิจัย ไม่ว่ำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นจะใช้เงินจำกงบประมำณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือเงินรำยได้ของ
หน่วยงำนของรัฐเองก็ตำม แต่ไม่รวมถึงกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

 
2.3 ราคากลาง 

รำคำกลำง หมำยควำมว่ำ รำยละเอียดรำคำมำตรฐำนหรือรำคำที่ใกล้เคียงควำมเป็น
จริงเพ่ือใช้เป็นฐำนส ำหรับเปรียบเทียบรำคำที่ผู้เสนอรำคำได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้จริง 
และให้หมำยควำมรวมถึงรำคำที่หน่วยงำนของรัฐได้มำจำกกำรอ้ำงอิง สืบรำคำจำกท้องตลำด รำคำที่  
เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ หรือวิธีอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือ
แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ  
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2.4 การค านวณราคากลาง 
กำรค ำนวณรำคำกลำง หมำยควำมว่ำ วิธีกำรค ำนวณรำคำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละ

รำยกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มำซึ่งรำคำกลำง 
 

2.5 งานก่อสร้าง 
งำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ งำนก่อสร้ำงอำคำร ก่อสร้ำงทำง สะพำน ท่อเหลี่ยม และ

งำนก่อสร้ำงชลประทำน และให้หมำยควำมรวมถึง งำนดัดแปลง งำนต่อเติม งำนรื้อถอน งำนซ่อมแซม 
และงำนปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงอันมีลักษณะที่มีแบบรูปรำยกำรและจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมดูแลกำร
ปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรด้วย 

 
2.6 การจ้างควบคุมงาน  

กำรจ้ำงควบคุมงำน หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงบริกำรจำกนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดำ    
ที่ประกอบธุรกิจบริกำรด้ำนควบคุมงำนก่อสร้ำงหรืองำนอ่ืนที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุมงำน 

 
2.7 การจ้างออกแบบ  

กำรจ้ำงออกแบบ หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงบริกำรจำกนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดำที่
ประกอบธุรกิจบริกำรด้ำนงำนออกแบบงำนก่อสร้ำงหรือออกแบบงำนอ่ืนที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องมี       
กำรควบคุมงำน เช่น กำรออกแบบตกแต่งภำยใน เป็นต้น  

 
2.8 การจ้างท่ีปรึกษา  

กำรจ้ำงที่ปรึกษำ หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงบริกำรจำกที่ปรึกษำ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ
หรือนิติบุคคลที่ประกอบอำชีพ วิชำชีพหรือให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำเกี่ยวกับวิศวกรรม สถำปัตยกรรม 
เศรษฐศำสตร์ กำรศึกษำ กำรเงิน บัญชี กฎหมำย หรืออ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน 

 
2.9 การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย  

กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงที่หน่วยงำน
ของรัฐ ตกลงจ้ำงหรือให้ทุนสนับสนุนเพ่ือกำรค้นคว้ำโดยกำรทดลอง ส ำรวจ หรือกำรศึกษำตำมหลัก
วิชำกำรเพ่ือให้ได้ข้อมูล ควำมรู้ รวมทั้งกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรต่ำงๆ อันจะสำมำรถ
น ำมำใช้เป็นประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม วิชำกำร หรือเป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ 
ไม่ว่ำกำรจ้ำงงำนวิจัยดังกล่ำวจะเป็นกำรจ้ำงตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยงำน
ของรัฐ หรือระเบียบ ข้อบังคับ กฎอื่นใดก็ตำม  

 
2.10 การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  

กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ หมำยควำมว่ำ กำรจ้ำงเพ่ือให้มีกำรวิเครำะห์ 
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่ำผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ค่ำซอฟต์แวร์ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำระบบด้วย 
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2.11 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง  
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ กำรจัดหำโดยกำรซื้อ หรือกำรจ้ำง

ในงำนอ่ืนๆ ที่มิใช่งำนตำมข้อ ๒.๕ ๒.๖ ๒.๗ ๒.๘ ๒.๙ และ ๒.๑๐ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรเช่ำ เช่ำ
ซื้อ และแลกเปลี่ยนด้วย  
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บทที่ 3 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
  ในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง กล่ำวคือ หน่วยงำนของรัฐต้องจัดท ำรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงตำมมำตรำ 103/7       
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต       
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 7 ประเภท ไม่ว่ำกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวจะเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยเงินงบประมำณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงิน
รำยได้ หรือเงินอ่ืนใดของหน่วยงำนของรัฐก็ตำม ดังนี้  
 

3.1 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ให้หน่วยงำนของรัฐค ำนวณรำคำกลำงตำมหลักเกณฑ์กำร
ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตำมหลักเกณฑ์  ระเบียบ 
แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรำยละเอียดที่หน่วยงำนของรัฐต้องประกำศมี
ดังนี้ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงกำร................................................................................................................. .............. 

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร......................................................................................................  
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร..........................................................................................บำท 
3. ลักษณะงำน

โดยสังเขป………………………………………………………………….……………………….………………………. 
4. รำคำกลำงค ำนวณ ณ วันที่..................................เป็นเงิน.....................................................บำท 
5. บัญชีประมำณกำรรำคำกลำง……………………………………………………………………………………….. 

5.1………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
5.2……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
5.3…………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
5.4…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     6.  รำยชื่อคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง………………………………………………………………………….. 
 

 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๙ 

 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
       

กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่ำง   กองจัดหำกลำง  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐได้รับ
และหรือมีเพ่ือใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ให้ระบุลักษณะงำนก่อสร้ำงให้ทรำบว่ำหน่วยงำนรัฐจะ
ด ำเนินกำร (จ้ำง) งำนก่อสร้ำงประเภทใด  

ตัวอย่ำง   งำนก่อสร้ำงอำคำร ให้มีบรรยำยลักษณะของงำนตำมหัวข้อที่ก ำหนดไว้ใน BOQ 
(Bill of Quantities) เช่น  งำนก่อสร้ำงอำคำร ๒๐ ชั้น ระบบฐำนรำก ... ระบบโครงสร้ำง ... ระบบพ้ืน
อำคำร ... ระบบไฟฟ้ำ ...    ระบบฝ้ำเพดำน ... ระบบเฟอร์นิเจอร์ ... และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ... ตำรำง
เมตร  

 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติรำคำจ ำนวนเงินสูงสุดซึ่งจะใช้ในงำน
ก่อสร้ำงที่ได้มำจำกกำรค ำนวณของเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบรูปรำยกำรต่ำงๆ ในทำงช่ำงที่เกี่ยวข้องกับงำนนั้น
ทั้งหมดตำมระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ 

เป็นเงิน ..................    บาท  ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง ให้ระบุรำยละเอียดของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับ
ชนิด จ ำนวน ปริมำณ รำยกำรของพัสดุ วัสดุต่ำงๆ ค่ำแรงงำน ฯลฯ ที่ต้องน ำมำใช้ในกำรค ำนวณที่
เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงซึ่งได้แก่ กำรประมำณกำรรำคำกลำงตำมรูปแบบของงำนก่อสร้ำงที่ได้มีกำรค ำนวณ
ตำมหลักวิชำกำรในทำงช่ำงซึ่งผู้ท ำกำรประมำณกำรรำคำกลำงจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงำน
ก่อสร้ำง โดยแนบเอกสำรรำยกำรตำมประเภทของงำนก่อสร้ำงดังต่อไปน้ี  

5.1 แบบแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำ (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่ำก่อสร้ำง (แบบ 
ปร.๕ ก) แบบสรุปค่ำครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข) และแบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ปร.6) 

5.2 แบบสรุปรำคำงำนก่อสร้ำงชลประทำน  
5.3 แบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม หมำยถึง  แบบประเมิน

รำคำงำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม  
5.4 แบบประมำณกำรรำคำกลำงอ่ืนๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมีแบบประมำณ

กำรรำคำกลำงที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดขึ้นและให้น ำมำใช้ในกำรประมำณกำรรำคำกลำงส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงประเภทนั้นๆ 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ระบุรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ท ำหน้ำที่
เป็นคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง หรือชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมที่ก ำหนดไว้ในสรุปผลกำรประมำณ
รำคำค่ำก่อสร้ำงซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร. ๕ และปร. ๖) หรือแบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
ชลประทำน หรือแบบประเมินรำคำงำนก่อสร้ำงทำง สะพำนและท่อเหลี่ยม หรือแบบอื่นๆ 
 
 



๑๐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมายเหตุ :  
๑. นอกจำกปฏิบัติตำมรูปแบบแนวทำงข้ำงต้น กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณ   

รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลังด่วน
ที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2555 เรื่อง แนวทำงกำรเปิดเผยรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำงของทำงรำชกำรเพ่ิมเติมด้วย  

๒. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน
เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
 
3.2 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างควบคุมงาน 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน 
 

 
1. ชื่อโครงกำร.............................................................................................................................  

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร.................................................................................................... 
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับ…… ………………………………………………………………………………บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง).....................................................................................  

เป็นเงิน............................................................................................................................ บำท 
4. ค่ำตอบแทนบุคลำกร....................................................................................................... บำท 

4.1 ระดับหัวหน้ำโครงกำร.............................................................................................. คน 
4.2 ระดับผู้ด ำเนินงำน.................................................................................................... คน 
4.3 ระดับผู้ช่วย...............................................................................................................คน 

5. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ำม)ี......................................................................................................บำท 
6. ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี)..........................................................................................................บำท 
7. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)…….……. 
8. ที่มำของรำคำกลำง………………………………………………………………………………………….……….. 

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
           กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ส ำนักบริหำรงำนคลัง  ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บำท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐได้รับและหรือมี
เพ่ือใช้ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๑ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้ในกำร 
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บำท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจ่ำยให้กับผู้รับจ้ำง 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งที่หน่วยงำนของรัฐเคยทรำบหรือเคยเห็นควำมสำมำรถมำแล้ว หรือที่
หน่วยงำนของรัฐได้ประกำศเชิญชวน หรือที่มำจำกกำรจ้ำงตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่ำด้วยกำรพัสดุ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำร
ควบคุมงำน ดังนี้ 

4.1   ระดับหัวหน้ำโครงกำร ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับหัวหน้ำโครงกำร 
4.2   ระดับผู้ด ำเนินงำน ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ด ำเนินงำน 
4.3   ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ช่วย 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าวัสดุ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของผู้ควบคุมงำน โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำงที่
หน่วยงำนของรัฐจะต้องจ่ำยแยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำจะต้องน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ  

 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ควบคุม
งำนนอกเหนือจำกรำยกำรท่ี ๔ และ 5 ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  

 

7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)       
ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และ
รำยละเอียดของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร  ซึ่งเป็นกำรแสดงถึง
รำยละเอียดที่ต้องกำรให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที ่ และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิง
ที่เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำ รวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ คณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

8. ที่มาของราคากลาง ให้ระบุหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรก ำหนดรำคำกลำง หรืออัตรำที่ใช้
อ้ำงอิง เพื่อคิดรำคำค่ำจ้ำงควบคุมงำน เช่น  

กรณีส่วนรำชกำรอำจใช้อัตรำที่ก ำหนดไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ      
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตำมมติคณะรัฐมนตรี เช่น 
  ร้อยละ......   ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงตำม.......(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่
หนังสือสั่งกำร เป็นต้น)  

ส ำหรับหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจะใช้อัตรำใดให้เป็นไปตำมระเบียบ แนวทำงปฏิบัติของ   
แต่ละหน่วยงำน แต่ให้แสดงเป็นที่มำของรำคำกลำงด้วย 

 

   
 



๑๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมำยเหตุ  
๑. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน

เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
๒. หำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละ

รำยกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
 
3.3 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างออกแบบ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ 
 

 
1. ชื่อโครงกำร.............................................................................................................................  

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร........................................................................ ............................ 
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับ…….…………………………………………..……………………………………บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง............................................................................................................  

เป็นเงิน.............................................................................................................................บำท 
4. ค่ำตอบแทนบุคลำกร........................................................................................................ บำท 

๔.1  ระดับหัวหน้ำโครงกำร...............................................................................................คน 
๔.2  ระดับผู้ด ำเนินงำน.....................................................................................................คน 

          ๔.3  ระดับผู้ช่วย................................................................................................................. คน 
5. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................................................. บำท 
6. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ..................................................................................................................... บำท 
7. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR).................. 
8. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง).......................................................................... 

 
 

วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ           
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ส ำนักงำนประมงจังหวัดเชียงรำย กรมประมง 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้หรือได้รับ
เพ่ือ  จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงในครั้งนั้นๆ  
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๓ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง หมำยถึง หมำยถึง วันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับ   ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่
จะใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจ่ำยให้กับผู้รับจ้ำง 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่งที่หน่วยงำนของรัฐเคยทรำบหรือเคยเห็นควำมสำมำรถมำแล้ว หรือที่
หน่วยงำนของรัฐได้ประกำศเชิญชวน หรือที่มำจำกกำรจ้ำงตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎว่ำด้วยกำรพัสดุ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับ        
กำรออกแบบ ดังนี้ 

4.1   ระดับหัวหน้ำโครงกำร ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับหัวหน้ำโครงกำร 
4.2   ระดับผู้ด ำเนินงำน ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ด ำเนินงำน 
4.3   ระดับผู้ช่วย ให้ระบุจ ำนวนของบุคลำกรในระดับผู้ช่วย 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ให้ระบุกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนของผู้ออกแบบ โดยให้มีกำรแจงรำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำงที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องจ่ำย
แยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ  
 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกแบบ
นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี 4 และ ๕ ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง 
 

7. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และ
รำยละเอียดของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ซึ่งเป็นกำรแสดงถึง
รำยละเอียดที่ต้องกำรให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิง    
ที่เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

8. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุหลักเกณฑ์ แหล่งที่มำหรือ
อัตรำที่หน่วยงำนของรัฐใช้อ้ำงอิงเพ่ือคิดรำคำค่ำจ้ำงออกแบบ เช่น 

กรณีส่วนรำชกำรกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงออกแบบให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยใช้อัตรำตำมที่ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งหำกใช้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวก็ให้ระบุดังนี้ 

ร้อยละ......   ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำงตำม.......(ให้ใส่ชื่อหลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือเลขที่
หนังสือ   สั่งกำร เป็นต้น)  

ส ำหรับหน่วยงำนอ่ืนของรัฐจะใช้หลักเกณฑ์ หรืออัตรำใดให้เป็ นไปตำมระเบียบ
แนวทำงปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำน แต่ให้แสดงเป็นที่มำของรำคำกลำงตำมตัวอย่ำงข้ำงต้นด้วย 
 

 



๑๔ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

หมำยเหตุ  
๑. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน

เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
๒. หำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละ

รำยกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
 
3.4 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 
 

 
1. ชื่อโครงกำร............................................................................................................................. . 

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร.....................................................................................................  
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร.......................................................................................บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)......................................................................................  

เป็นเงิน............................................................................................................................. บำท 
4. ค่ำตอบแทนบุคลำกร........................................................................................................ บำท 

4.1 ประเภทที่ปรึกษำ............................................................................................................  
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษำ..........................................................................................................  
4.3 จ ำนวนที่ปรึกษำ........................................................................................................ คน 

5. ค่ำวัสดุอุปกรณ์.................................................................................................................. บำท 
6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ (ถ้ำม)ี...................................................................บำท 
7. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ..................................................................................................................... บำท 
8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)……………… 
9. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)........................................................................... 
 

 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่ำง   ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรมทำงหลวง 

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้
หรือได้รับเพ่ือจะใช้ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงในครั้งนั้นๆ  
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๕ 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกำศได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
 

4. ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจ่ำยให้กับที่ปรึกษำ
ตำมควำมเหมำะสมตำมลักษณะของงำนที่จะจ้ำงหรือตำมอัตรำค่ำจ้ำงของงำน ในลักษณะเดียวกันที่
หน่วยงำนของรัฐเคยจ้ำง โดยแจ้งรำยละเอียดจ ำนวนคน - เดือน (man-months) ตำมประเภทที่ปรึกษำ 
คุณสมบัติของที่ปรึกษำ ที่จะจ้ำง 
  4.1  ประเภทที่ปรึกษำ ให้ระบุประเภทที่ปรึกษำ พร้อมสำขำวิชำหรือด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
ของประเภทที่ปรึกษำ ดังต่อไปนี้  

(๑) กลุ่มงำนวิชำชีพทั่วไป หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน เช่น ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนประชำสัมพันธ์ เป็นต้น  

ตัวอย่ำง กลุ่มงำนวิชำชีพทั่วไป สำขำประชำสัมพันธ์   
(๒) กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนที่ต้องใช้เทคนิค

เฉพำะทำง เช่น ด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม กำรเงิน บัญชี วิจัย กฎหมำย พลังงำน สิ่งแวดล้อม และ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น  

ตัวอย่ำง กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ สำขำกำรเงิน , สำขำบัญชี  
(๓) กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ หมำยถึง กลุ่มงำนซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้ควำมรู้ควำม

เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และต้องเป็นสำขำที่ขำดแคลนเท่ำนั้น เช่น ด้ำนนิวเคลียร์ ดำวเทียม คณิตศำสตร์
ประกันภัย และด้ำนสื่อสำรโทรคมนำคม เป็นต้น  

ตัวอย่ำง กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ สำขำดำวเทียม  
  ๔.๒  คุณสมบัติที่ปรึกษำ ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และ
ผลงำน ซึ่งมีผลต่อกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 
  ๔.๓  จ ำนวนที่ปรึกษำ ให้ระบุจ ำนวนบุคลำกรทั้งบุคลำกรหลักและบุคลำกรฝ่ำย
สนับสนุน หำกเป็นกำรจ้ำงที่ปรึกษำหลำยสำขำก็ให้ระบุจ ำนวนบุคลำกรแต่ละสำขำวิชำ 

 

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท) ให้ระบุกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม        
กำรด ำเนินงำนของที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่เพ่ือให้งำนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีกำร
แจงรำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำงที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องจ่ำยแยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็น
ค่ำวัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำจะต้อง
น ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ 
 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้า
ข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยให้กับที่ปรึกษำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศหรือของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของรัฐที่เป็นผู้ว่ำจ้ำงซึ่งจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยอันเป็นจ ำนวน
เงินที่รวมไว้ในสัญญำจ้ำงนั้นๆ 

 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของที่ปรึกษำ
นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี 4 , ๕ และ ๖ ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  
 



๑๖ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
ให้ระบุรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และ
รำยละเอียดของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ซึ่งเป็นกำรแสดงถึง
รำยละเอียดที่ต้องกำรให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่
เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 

 

9. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำหรืออัตรำที่ใช้อ้ำงอิง
เพ่ือคิดรำคำค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ เช่น  

ตำมหลักเกณฑ์ในกำรคิดอัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำไทยของส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ (สบน.) 

ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐจะใช้หลักเกณฑ์ตำมที่คณะรัฐมนตรี หรือส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ (สบน.) ก ำหนด หรือเกณฑ์ใดให้เป็นไปตำมระเบียบแนวทำงปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำน แต่ให้
แสดงเป็นที่มำของรำคำกลำงด้วย 

 

 หมายเหตุ :  
๑. ให้แนบรำยละเอียดของขอบเขตกำรด ำเนินงำน TOR (Terms of Reference) ด้วย 

(หำกม)ี และหำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละรำยกำรแล้ว 
หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

๒. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน
เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  

๓. กรณีเป็นกำรจ้ำงที่ปรึกษำหลำยประเภท หลำยสำขำวิชำชีพ  ให้ระบุรำยละเอียดให้
ครบทุกประเภท หรือสำขำวิชำชีพ  

๔. รำยละเอียดหลักเกณฑ์รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ ปรำกฏตำมหนังสือส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ที่  นร ๐๕๐6/ว  ๑๒๘ ลงวันที่  ๘ สิ งหำคม ๒๕๕๖ และหนั งสือ 
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๖  (ภำคผนวก ๑)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๗ 

 

3.5  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย 
หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

 

 
1. ชื่อโครงกำร............................................................................................................................. ... 

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร................................................................................. ...................... 
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรในกำรจ้ำงหรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย…………………..บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง...............................................................................................................  

เป็นเงิน................................................................................................................................ บำท 
4. หมวดค่ำตอบแทน............................................................................................................... บำท 

4.1 ประเภทนักวิจัย.................................................................................................................  
4.2 คุณสมบัตินักวิจัย...............................................................................................................  
4.3 จ ำนวนนักวิจัย.............................................................................................................. คน 

5. หมวดค่ำจ้ำง........................................................................................................................ บำท 
6. หมวดค่ำใช้สอย................................................................................................................... บำท 
7. ค่ำวัสดุ....................................................................................................................... ..........บำท 
8. ค่ำครุภัณฑ์........................................................................................................................... บำท 
9. ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนหรือค้นคว้ำข้อมูลในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) 

9.1 จ ำนวน.......................................................................................................................คน 
9.2 ............................................................................................................................. ....บำท 

10. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ....................................................................................................................บำท 
11. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เก่ียวกับกำรจ้ำงงำนวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย และ 

TOR……………………………………………………..……………………………………………………………………. 
12. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)............................................................................ 

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ศูนย์วิจัยเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ป๋วย อึ๊งภำกรณ์  ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (บาท)  
ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้หรือได้รับเพื่อจะใช้ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงในครั้งนั้นๆ  



๑๘ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง  ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้ในกำร 
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงหรือให้เงินสนับสนุนทุนกำรวิจัยครั้งนั้นๆ  

เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
หำกหน่วยงำนของรัฐซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรจ้ำงงำนวิจัยหรือให้เงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัย 

มิได้ก ำหนดค่ำใช้จ่ำยหรือรำคำกลำงกำรจ้ำงงำนวิจัยหรือกำรให้เงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัยดังกล่ำวไว้
เป็นกำรเฉพำะเรื่อง แต่ให้ผู้วิจัยหรือผู้ขอรับทุนเป็นผู้เสนอรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรวิจัยดังกล่ำว กรณีนี้
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงหรือกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยตำมตำรำงนี้ 
โดยให้ระบุจ ำนวนเงินที่อนุมัตินั้นลงในรำยกำรรำคำกลำงนี้ด้วย   

 

4. หมวดค่าตอบแทน (บาท) หมำยถึง กำรแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในงำนจ้ำงกำรวิจัย
ออกเป็นหมวดเพ่ือให้เห็นรำยละเอียดของจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำตอบแทนให้กับนักวิจัยตำมประเภทของ
นักวิจัย คุณสมบัติของนักวิจัยและจ ำนวนนักวิจัย  

4.1 ประเภทนักวิจัย ให้ระบุแบ่งประเภทนักวิจัยตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติได้แบ่งประเภทนักวิจัยไว้ 12 สำขำวิชำกำร ดังนี้ 

(1) สำขำวิทยำศำสตร์กำยภำพและคณิตศำสตร์ 
(2)      สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
(3)      สำขำวิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช 
(4)  สำขำเกษตรและชีววิทยำ 
(5) สำขำวิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวิจัย 
(6)      สำขำปรัชญำ 
(7)      สำขำนิติศำสตร์ 
(8)      สำขำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 
(9)      สำขำเศรษฐศำสตร์ 
(10) สำขำสังคมวิทยำ 
(11) สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนิเทศศำสตร์ 
(12) สำขำกำรศึกษำ 

4.2 คุณสมบัตินักวิจัย ให้ระบุคุณสมบัตินักวิจัย เช่น กำรศึกษำ ผลงำน เป็นต้น  
4.3 จ ำนวนนักวิจัย ให้ระบุจ ำนวนนักวิจัย 

 

5. หมวดค่าจ้าง (บาท) ให้ระบุกำรแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในงำนจ้ำงวิจัยที่ผู้วิจัย
จะต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในงำนวิจัยที่ต้องมีกำรจ้ำงให้ด ำเนินกำรเพ่ือให้งำนวิจัย
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 

6. หมวดค่าใช้สอย (บาท) ให้ระบุกำรแจงรำยละเอียดที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนวิจัยที่ผู้วิจัย
ต้องใช้ ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในงำนวิจัยให้ส ำเร็จ  
 

7. ค่าวัสดุ (บาท) ให้ระบุกำรประมำณกำรจ ำนวนเงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนวิจัยในกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่เ พ่ือให้งำนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีกำรแจง



ส านักงาน ป.ป.ช. ๑๙ 

 

รำยละเอียดจำกวงเงินค่ำจ้ำง ที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องจ่ำยแยกออกเป็นรำยจ่ำยที่จะต้องจ่ำยอันเป็นค่ำ
วัสดุอุปกรณ์หรือค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงนั้นๆ ที่คู่สัญญำจะต้อง
น ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำ  
 

8. ค่าครุภัณฑ์ (บาท) ให้ระบุครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจ ำเป็นต้องใช้ในงำนวิจัยเพ่ือให้งำนวิจัยนั้น
ส ำเร็จและเป็นครุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยจะต้องด ำเนินกำรจัดซื้อเพ่ือน ำมำใช้ในงำนวิจัยนั้น 
 

9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ (ถ้ามี) (บาท) ให้ระบุ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนของคณะผู้วิจัยและหรือของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของรัฐที่เป็นผู้ว่ำจ้ำงหรือ
เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจ ำนวนเงินที่รวมไว้ในสัญญำจ้ำงหรือในสัญญำให้ทุน
สนับสนุนกำรวิจัยนั้น 

๙.1  จ ำนวน (คน) ให้ระบุจ ำนวนคนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่และคณะนักวิจัยที่เดินทำงไป
ต่ำงประเทศหรือศึกษำดูงำนหรือค้นคว้ำข้อมูลในต่ำงประเทศ 

๙.2  จ ำนวนเงิน (บำท) ให้ระบุจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยต่อคนที่เดินทำงไปต่ำงประเทศหรือ
ศึกษำดูงำนหรือค้นคว้ำข้อมูลในต่ำงประเทศ 
 

๑๐. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (บาท) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนวิจัย
นอกเหนือจำกรำยกำรท่ี 4 , 5 , 6 , 7 , ๘ และ ๙ ที่ต้องมีข้ึนตำมลักษณะของงำนนั้นๆ เฉพำะเรื่อง  
 

๑๑. รายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับผิดชอบ) ที่เกี่ยวกับงานจ้างวิจัยหรือสนับสนุนทุนวิจัย
และ TOR ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of 
Reference) และรำยละเอียดของงำนวิจัยที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะให้ด ำเนินกำร ซึ่งแสดง
ถึงรำยละเอียดที่ให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่
เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 
 

12. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำกำรก ำหนดอัตรำจ้ำง
งำนวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนกำรวิจัยจำกวุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ของนักวิจัยเป็นส ำคัญ 
 

หมำยเหตุ :  
๑. หำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละ

รำยกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
๒. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน

เงนิตำมแบบนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  
 
 
 
 
 
 



๒๐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

3.6 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 
1. ชื่อโครงกำร.................................................................................................................................  

/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร.........................................................................................................  
2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร...........................................................................................บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)...........................................................................................  

เป็นเงิน..................................................................................................................................บำท 
4. ค่ำ Hardware…..……………………………………………………………………………………………………..บำท 
5. ค่ำ Software................................................................................... .....................................บำท 
6. ค่ำพัฒนำระบบ..................................................................................................................... บำท 
7. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ................................................................... .....................................................บำท 
8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร(TOR)..................... 
9. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)..................................................................... ........ 

 
 
วิธีปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ส ำนักบริหำรงำนคลัง  ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุวงเงินที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดไว้
หรือได้รับเพื่อจะใช้ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงในครั้งนั้นๆ 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ หรือกฎที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

เป็นเงิน...(บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจะใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ในครั้งนั้นๆ 
 

4. ค่า Hardware (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ        
กำรจัดหำครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๒๑ 

 

เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก อุปกรณ์ส ำรองข้อมูล ระบบพลังงำนส ำรอง และอุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น  
 

5. ค่า Software (บาท) ให้ระบุค่ำซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของ
รัฐจะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร 
(Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management System) 
ซอฟต์แวร์ระบบจัดกำรเน็ตเวิร์ค (Network Management System) ซอฟต์แวร์ส ำหรับจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย (Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส ำหรับพัฒนำซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Tools) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ส ำเร็จรูปต่ำงๆ ที่ ไม่ต้องมีกำรแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพ่ิมเติม 
(Packaged Application Software) 
 

6. ค่าพัฒนาระบบ (บาท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐจะใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
กำรจัดจ้ำงปรับปรุงระบบงำนเดิมหรือพัฒนำระบบงำนใหม่ โดยให้แสดงแหล่งที่มำหรือเกณฑ์ที่ใช้      
เพ่ือก ำหนดรำคำ  

อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรจ้ำงพัฒนำระบบนี้เป็นกำรดัดแปลงซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป ให้แยก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปนั้นไว้ในรำยกำรที่ 5 ค่ำ Software  
 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืน (บาท) ให้ระบุค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนนอกเหนือจำก
รำยกำรที่ 4 , 5 และ 6 ที่ต้องมีขึ้นตำมลักษณะของงำนนั้นๆ ได้แก่ ค่ำบริหำรโครงกำร ค่ำบ ำรุงรักษำ 
และอ่ืนๆ เป็นต้น 

กรณีที่เป็นค่ำใช้จ่ำยอ่ืนนี้ หำกสำมำรถระบุได้ว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรใดก็ให้ระบุด้วย 
เช่น  ค่ำบ ำรุงรักษำ เป็นต้น  
 

๘. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)       
ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นผู้ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และ
รำยละเอียดของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ซึ่งแสดงถึงรำยละเอียด        
ที่ต้องกำรให้คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้องด ำเนินกำร
ตำมหน้ำที่ และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นเอกสำร
ส่วนหนึ่งของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย  โดยอำจ
เป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 
 

๙. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำหรือเกณฑ์ของกำร
คิดรำคำงำนพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรำยกำรตำมข้อ ๔ , ๕ และ ๖ ดังนี้  

ค่ำ Hardware ให้ระบุแหล่งที่มำที่หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคิดหรือก ำหนด
รำคำค่ำ Hard ware เช่น หำกใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่มีคณะบุคคล องค์กร หรือหน่วยงำนก ำหนดไว้ 
ก็ให้ระบุว่ำ ใช้รำคำมำตรฐำนตำมที่..............( ชื่อคณะบุคคล หน่วยงำนที่เป็นผู้ก ำหนดรำคำมำตรฐำน)  

ตัวอย่ำง  กรณีใช้รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด    
ก็ให้ระบุว่ำ ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด      



๒๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

ค่ำ software หำกใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ก ำหนด   ก็ให้ระบุว่ำ ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด 
เช่นเดียวกัน   

ค่ำพัฒนำระบบ หำกใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรก ำหนด ก็ให้ระบุว่ำ ตำมเกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ก ำหนด   

หำกให้ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 2 ปีงบประมำณ ก็ให้ระบุว่ำ ใช้รำคำที่
เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ 2 ปีงบประมำณ พร้อมระบุเลขท่ีสัญญำที่ใช้อ้ำงอิง  

ตัวอย่ำง  ใช้รำคำที่เคยซื้อ/เคยจ้ำง ครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปี งบประมำณ ตำม
สัญญำ เลขที.่... ลงวันที่.... เดือน............... พ.ศ.......  

หำกใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด หรือเว็บไซต์ต่ำงๆเป็นรำคำอ้ำงอิง ก็ให้ระบุ
ชื่อบริษัท ห้ำงหุ้นส่วนที่สืบรำคำ หรือ ชื่อเว็บไซต์ด้วย โดยมิต้องระบุรำคำ   

ตัวอย่ำง สืบรำคำจำกท้องตลำด ๓ รำย ดังนี้  
๑. บริษัท โปร่งใส คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 
๒. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุจริต คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 
๓. www. Nacccom.com  
 

หมำยเหตุ 
๑. หำกขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำในแต่ละ

รำยกำรแล้ว หน่วยงำนของรัฐอำจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  
๒. รำยละเอียดกำรก ำหนดหลักเกณฑ์รำคำมำตรฐำนกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 

ปรำกฏตำมหนังสือ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๖  
และ (ภำคผนวก ๒) และหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยำยน ๒๕๕๖    

๓. กรณีใช้รำคำตลำด โดยจะต้องสืบรำคำจำกท้องตลำดกี่รำย และจะใช้รำคำใดเป็น
รำคำกลำงนั้น ให้เป็นตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ  

๔. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน
เงินตำมตำรำงนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  

๕. ในกำรระบุแหล่งที่มำตำมข้อ ๙ ให้ระบุแหล่งที่มำของ Hardware  Software ใน
แต่ละรำยกำรให้ครบทุกรำยกำร  
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3.7 การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

           1.  ชื่อโครงกำร.......................................................................................................................  
      /หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร.............................................................................................. 

           2. วงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร...................................................................................บำท 
           3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)................................................................................. 

     เป็นเงิน..............................................บำท รำคำ/หน่วย(ถ้ำมี)......................................บำท 
           4. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) 

4.1...........................................................................................................................................  
4.2............................................................................................................................. .............. 
4.3……………………………………………………………………………………….………………………………….. 

          5. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ทุกคน…………………………………………. 
 

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ที่หน่วยงำนของรัฐได้ก ำหนดไว้เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ในกรณีที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย หรือรำยกำร
อันเป็น ส่วนหนึ่งของโครงกำรให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อย หรือรำยกำรด้วย 
              หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้ำของ
โครงกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
       กรณีเป็นหน่วยงำนย่อยหรือหน่วยงำนภำยใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

ตัวอย่ำง   ส ำนักบริหำรงำนคลัง ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
    

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ ำนวนเงินที่หน่วยงำนของรัฐได้รับ
และหรือมีเพ่ือใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่ผู้มีอ ำนำจตำมระเบียบ กฎ หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ ได้อนุมัติจ ำนวนเงินอันเป็นรำคำที่จะใช้  
ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนั้นๆ  

     เป็นเงิน...(บาท) ให้ใส่จ ำนวนเงินที่เป็นรำคำกลำง 
     ราคา/หน่วย(ถ้าม)ี...(บาท) ให้ระบุรำคำต่อหน่วยด้วย (ถ้ำมี) 

กรณีจัดซื้อหลำยรำยกำร  ให้ระบุรำคำต่อหน่วยในแต่ละรำยกำร 
กรณีจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำงให้ระบุรำคำต่อหน่วยในแต่ละรำยกำร (ถ้ำมี)  
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หมำยเหตุ  
๑. หำกมีรำยละเอียดของงำนตำมขอบเขตด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) 

ให้แนบ ขอบเขตด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) ในประกำศนี้ด้วย และหำกขอบเขต
ด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) มีรำคำต่อหน่วยหรือในแต่ละรำยกำรแล้ว ก็ให้แนบ TOR 
โดยมิต้องกรอกรำคำแต่ละรำยกำรหรือแต่ละหน่วยก็ได้  

๒. รำยละเอียดหลักเกณฑ์รำคำกลำง ปรำกฏตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๖  (ภำคผนวก ๑)  

๓. กรณีก ำหนดจ ำนวนเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หน่วยงำนของรัฐอำจระบุจ ำนวน
เงินตำมแบบนี้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศก็ได้  

๓. กรณีกำรจัดจ้ำงมิใช่งำนก่อสร้ำง ให้ระบุรำคำในแต่ละรำยกำรตำมขอบเขตกำร
ด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) เช่น กำรจ้ำงให้จัดท ำกิจกรรมหรือจัดงำน (Event)        
อำจระบุรำคำในแต่ละรำยกำรตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน ตำมตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 

 (๑) งำนเวที แสง สี เสียง และกำรแสดง 
 (๒) งำนสถำนที่ พร้อมกำรตกแต่งสถำนที่  
 (๓) งำนออกแบบ ติดตั้งบูท บอร์ด นิทรรศกำร 
 (๔) งำนประชำสัมพันธ์  
 (๕) งำนอภิปรำย เสวนำ 
 (๖) งำนบันทึกภำพ และเสียง 
 (๗) ค่ำเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรม 
 (๘) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  เป็นต้น  
ทั้งนี้ จะมีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยใดบ้ำงนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะกำรจัดงำนหรือจัดกิจกรรม 

หรือวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนดค่ำใช้จ่ำยตำม
รำยกำรที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตกำรด ำเนินงำน  (TOR : Terms of Reference) 

4. กรณีกำรจัดจ้ำงซึ่งมีลักษณะเป็นกำรจ้ำงบริกำร เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 
ควรแยกค่ำใช้จ่ำยในแต่ละรำยกำรด้วย  เช่น ค่ำวัสดุ ค่ำสำยไฟ ค่ำ...เป็นต้น  

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มำของรำคำ วิธีก ำหนดรำคำ 
หรือวิธีค ำนวณรำคำ ที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ  ซึ่งโดยปกติ
ในกำรจัดซื้อต่ำงๆ เช่น ครุภัณฑ์ ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะรัฐมนตรีจะ
มีมติก ำหนดแนวทำงให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติ ดังนั้น ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งมิใช่งำนก่อสร้ำงนี้      
ให้หน่วยงำนของรัฐระบุแหล่งที่มำของกำรก ำหนดรำคำ หรือค ำนวณรำคำดังนี้  

(๑) กรณีก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำโดยใช้เกณฑ์รำคำมำตรฐำนที่มีคณะบุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงำนก ำหนดไว้ ก็ให้ระบุว่ำ ใช้รำคำมำตรฐำนตำมที่..............( ชื่อคณะบุคคล หน่วยงำน
ที่เป็นผู้ก ำหนดรำคำมำตรฐำน)   

ตัวอย่ำง 
  ตำมรำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด   
  ตำมรำคำกลำงตำมประกำศของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ   



ส านักงาน ป.ป.ช. ๒๕ 

 

  ตำมรำคำมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขจัดท ำขึ้นและเผยแพร่ทำงเอกสำร
หรือเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเวชภัณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข  

  ตำมรำคำมำตรฐำนที่กระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก ำหนด 
เป็นต้น 

(๒) กรณีก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำโดยใช้รำคำที่ เคยซื้อ เคยจ้ำงครั้งหลังสุด
ภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ ให้ระบุว่ำ ใช้รำคำที่เคยซื้อ/เคยจ้ำง ครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ 
ปี งบประมำณ ตำมสัญญำ เลขที่.... ลงวันที่.... เดือน............... พ.ศ....... 
 ตัวอย่ำง   

ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปี งบประมำณ ตำมสัญญำเลขที่    
๒๐/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

(๓) กรณีใช้รำคำตลำด โดยสืบรำคำจำกท้องตลำด เว็ปไซต์ต่ำง ๆ ให้ระบุชื่อบริษัท/
ห้ำงหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบรำคำ โดยไม่ต้องลงรำคำของแต่ละรำยที่ไปสืบมำ 

ตัวอย่ำง 
สืบรำคำจำกท้องตลำด ๓ รำย ดังนี้ 
๑. บริษัท โปร่งใส คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 
๒. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุจริตกำรค้ำ 
๓. www.khondee trading.co.th   

 

   กรณซีื้อที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้ำง ถ้ำใช้รำคำประเมินของทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนเป็น
รำคำอ้ำงอิง ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงำนผู้ท ำกำรประเมิน เช่น 

 อ้ำงอิงตำมรำคำประเมินของ........................ (ชื่อหน่วยงำน คณะบุคคลผู้ท ำกำร
ประเมิน)  

ถ้ำใช้รำคำซื้อขำยที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นรำคำอ้ำงอิง ก็ให้
ระบุสัญญำซื้อขำยหรือเลขท่ีโฉนดที่ดิน เลขท่ีอำคำร ของสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซื้อครั้งหลัง เช่น   

อ้ำงอิงจำกรำคำซื้อขำยของ.........................................(ข้อมูลสัญญำเลขที่โฉนดที่ดิน 
เลขที่อำคำร) เป็นต้น (จะอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงใกล้เคียงบริเวณจ ำนวนกี่รำยให้
เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนนั้นๆ)  

 

หมำยเหตุ 
๑. กรณีกำรเช่ำ เช่ำซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศเปิดเผยข้อมูล

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำง ตำมตำรำงนี้ด้วย   
๒. รำยละเอียดกำรก ำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์  ยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ฮำร์ดแวร์ 

ซอฟแวร์  กำรพัฒนำซอฟแวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ปรำกฏตำมหนังสือ ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐5/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๖  (ภำคผนวก 3)  

๓. กำรระบุแหล่งที่มำ หำกมีกำรจัดซื้อหลำยรำยกำร ให้ระบุแหล่งที่มำทุกรำยกำร 
๔. กรณีใช้รำคำตลำดเป็นรำคำอ้ำงอิง ซึ่งให้ระบุชื่อบริษัท ห้ำงหุ้นส่วน/เว็บไซต์ที่สืบ

รำคำนั้น จะท ำกำรสืบรำคำกี่รำย และจะใช้รำคำใดเป็นรำคำอ้ำงอิง เช่น รำคำต่ ำสุด หรือรำคำเฉลี่ย 
เป็นต้น ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ กฎ แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ   

http://www.khondee/
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5. วิธีกำรก ำหนดหรือค ำนวณรำคำข้ำงต้น เป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น ซึ่งหน่วยงำนของ
รัฐแต่ละแห่งจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีกำรค ำนวณรำคำอย่ำงไร ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนรัฐนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มำของรำคำกลำงตำมลักษณะตัวอย่ำง
ข้ำงต้น 
 

๕. เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุชื่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็น        
ผู้ก ำหนดรำคำกลำง และที่ก ำหนดขอบเขตด ำเนินกำร (TOR : Terms of Reference) และรำยละเอียด
ของภำรกิจที่หน่วยงำนของรัฐมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ซึ่งแสดงถึงรำยละเอียดที่ต้องกำรให้
คู่สัญญำด ำเนินกำร รวมทั้งขอบเขตควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ของคู่สัญญำที่จะต้องด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ 
และเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญต่อคุณภำพของผลงำนและใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นเอกสำรส่วนหนึ่ง
ของสัญญำรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยและที่มำของกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย หรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐที่ได้ด ำเนินกำรสืบหำหรือก ำหนดรำคำ  หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพัสดุ
และได้จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติตำมระเบียบฯ ประกำศหรือกฎของหน่วยงำน
ของรัฐ  โดยอำจเป็นเจ้ำหน้ำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลแล้วแต่กรณี 
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บทที ่4 
เงื่อนไขการประกาศ 

 
4.1 วงเงินที่ต้องประกาศ 
 

ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง  
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกินกว่ำหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐) บำท ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
วิธีกำรใดๆ ก็ตำม 
 
4.2 วิธีการประกาศ 
 

ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดข้อมูลรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง  
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบฐำนข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 

๑. ในระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง (ระบบ e-GP)  
๒. ในเว็บไซต์ของหน่วยงำนของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้ำง หรือในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐ ไม่มี

เว็บไซต์ของตนเอง ให้ประกำศหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น  
บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจ หำกไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

ให้ประกำศท่ีหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) หรือบริษัทอ่ืนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นต้น แต่
ขอให้แจ้งในเว็บไซต์ด้วยว่ำจะประกำศเปิดเผยรำคำกลำง กำรค ำนวณรำคำกลำงของบริษัท หรือหน่วยงำน
ใดบ้ำง 
  ทั้งนี้  กรณีหน่วยงำนของรัฐที่ยังมิได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP          
(e-Government Procurement) ของกรมบัญชีกลำง อำจประกำศหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนแล้ว    
ให้ท ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลไปที่หน้ำเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำงไปพลำงก่อน จนกว่ำหน่วยงำนนั้นจะด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP (e-Government Procurement) เสร็จสมบูรณ์ แต่หน่วยงำนของรัฐ
ดังกล่ำวควรมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดให้หน่วยงำนของตนซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ e-GP (e-Government 
Procurement) ของกรมบัญชีกลำงโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมติคณะรัฐมนตรี 
 
4.3 ระยะเวลาที่ประกาศ 
 

1. กรณีกำรจัดหำที่มีกำรแข่งขันที่ต้องประกำศเชิญชวน  
 

กำรจัดหำที่มีกำรแข่งขันที่ต้องประกำศเชิญชวน ได้แก่ กำรจัดหำวิธีสอบรำคำ ประกวด
รำคำ ประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือก กำรจ้ำง
ออกแบบและควบคุมโดยวิธีคัดเลือกแบบจ ำกัดข้อก ำหนด และกำรจ้ำงออกแบบและควบคุมโดยวิธีพิเศษ
แบบประกวดแบบ เป็นต้น หรือวิธีอ่ืนใดอันมีลักษณะที่ต้องประกำศเชิญชวนให้มีกำรแข่งขัน ให้
หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณ
รำคำกลำง ดังนี้  

(๑) กรณีมีกำรประกำศขอบเขตด ำเนินกำร (TOR :Terms of Reference) ให้ประกำศ
พร้อมกับกำรประกำศ TOR  
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(๒) กรณีไม่มีกำรประกำศขอบเขตด ำเนินกำร TOR (Terms of Reference)          
ให้ประกำศพร้อมกับกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

ระยะเวลาปลดประกาศ 
  เมื่อหน่วยงำนของรัฐได้ด ำเนินกำรประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำง หน่วยงำนของรัฐดังกล่ำวอำจปลดประกำศได้ดังนี้ 
  ๑. เมื่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำงได้มีค ำสั่งรับค ำเสนอซื้อหรือจ้ำงแล้ว หรือ 
   ๒. เมื่อพ้น 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลหรือผู้มีอ ำนำจหน้ำที่
พิจำรณำผลเสนอควำมเห็นต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง 

ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลำใดถึงก ำหนดก่อน  
 
  2. กรณีกำรจัดหำที่ไม่มีประกำศเชิญชวน 
 

  กำรจัดหำที่ไม่มีประกำศเชิญชวน ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำง ดังนี้ 

(๑) ให้ประกำศภำยใน 3 (สำม) วันท ำกำร นับแต่วันที่ผู้มีอ ำนำจได้ให้ควำมเห็นชอบ
หรืออนุมัติรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง  

(๒) กรณีไม่มีรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ประกำศภำยใน ๓ (สำม) วันท ำกำร นับแต่วัน
อนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรืออนุมัติให้เงินสนับสนุนทุนกำรวิจัย  

(๓) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอ่ืนอันมิอำจก้ำวล่วงได้ อันเป็นเหตุให้        
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้ำงต้นได้ ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศภำยใน ๓๐  (สำมสิบ) วัน นับแต่วันที่มี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  กรณีนี้หน่วยงำนของรัฐอำจน ำใบสั่งซื้อสั่งจ้ำงหรือเอกสำรซึ่งมีรำยกำรแสดงเกี่ยวกับ
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวแนบพร้อมกับกำรประกำศด้วยก็ได้ 
 
ระยะเวลาปลดประกาศ 

กำรประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณ
รำคำกลำงข้ำงต้น ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน ดังนั้นหน่วยงำน
ของรัฐดังกล่ำวอำจปลดประกำศเม่ือได้ประกำศครบ ๓๐ (สำมสิบ) วันแล้ว 
 
  3. กรณีกำรแก้ไขสัญญำ 

 

  ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐมีกำรแก้ไขสัญญำและกำรแก้ไขสัญญำนั้นมีผลกระทบต่อ
จ ำนวน ปริมำณ ชนิดของวัสดุ พัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้ำหรือบริกำรหรือรูปแบบรำยกำรจำก
ที่เคยประกำศไว้ ให้หน่วยงำนของรัฐเจ้ำของโครงกำรต้องเผยแพร่รำยละเอียดที่เกี่ยวกับสัญญำซึ่งได้มี
กำรแก้ไขนั้นไว้ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งเป็นเวลำอย่ำงน้อย 30 (สำมสิบ) วัน โดยให้
ประกำศในระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง (ระบบ e-GP) และ ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้ำงเช่นเดียวกัน 
 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๒๙ 

 

ระยะเวลาที่ประกาศ 
 (๑) ให้ประกำศภำยใน ๓ (สำม) วันท ำกำร นับแต่วันที่ผู้มีอ ำนำจได้อนุมัติกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญำ   

(๒) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอ่ืนอันมิอำจก้ำวล่วงได้   อันเป็นเหตุให้     
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมข้ำงต้นได้ ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศภำยใน ๓๐ (สำมสิบ)  วัน นับแต่วันที่มี
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำ  

 
ระยะเวลาปลดประกาศ 

กำรประกำศรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณ
รำคำกลำงข้ำงต้น ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน ดังนั้นหน่วยงำน
ของรัฐดังกล่ำวอำจปลดประกำศเม่ือได้ประกำศครบ ๓๐ (สำมสิบ) วันแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



๓๐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 

บทที่ 5 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ 

 

มาตรา ๑๐๓/๘ ให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีหน้ำที่รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งกำร      
ให้หน่วยงำนของรัฐจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมมำตรำ ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง โดยหน่วยงำน
ของรัฐจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ด ำเนินกำรดังกล่ำว และให้คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีหน้ำที่ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีดังกล่ำวด้วย 

หน่วยงำนของรัฐใดฝ่ำฝืนหรือไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
มีควำมผิดทำงวินัยหรือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจำกต ำแหน่งหรือต้องพ้นจำกต ำแหน่ง แล้วแต่กรณี 

 

เนื่องจำกมำตรำ 103/ 8 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ก ำหนดให้หน่วยงำน
ของรัฐ      มีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรในกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำตรวจดูได้ภำย    ใน 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเฉพำะรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และกระทรวงกำรคลังเสนอเมื่อวันที่ 12 
กุมภำพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงำนของรัฐจะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวภำยในวันที่ 11 สิงหำคม 
2556 หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ปฏิบัติจะมีบทก ำหนดโทษดังนี้ 

 

  1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำจมีควำมผิดทำงวินัย เช่น 
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง เจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำ หรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงครั้งดังกล่ำว  
  ๒. เป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจำกต ำแหน่งหรือต้องพ้นจำกต ำแหน่ง หำกเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ อนุมัติ หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว  เป็นผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดับสูง หรือเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งกฎหมำยรัฐธรรมนูญ หรือพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ก ำหนดให้สำมำรถถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งได้ หำกบุคคลดังกล่ำวไม่จัดท ำข้อมูล
รำยละเอียดรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้    ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิ กส์ ถือเป็นกำร
กระท ำซึ่งเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนออกจำกต ำแหน่งได้ นอกจำกนี้  แม้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ อนุมัติ 
หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว จะไม่ใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูง หำกไม่จัดท ำข้อมูล
รำยละเอียดรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์  ก็อำจถูกสั่งให้พ้น
จำกต ำแหน่งได้ตำมกฎหมำยของหน่วยงำนนั้น เช่น ผู้บริหำรท้องถิ่น เป็นต้น 



ส านักงาน ป.ป.ช. ๓๑ 

 

  3. ควำมผิดทำงอำญำ แม้มำตรำ 103/8 วรรคสอง มิได้ก ำหนดว่ำกำรไม่จัดท ำข้อมูล
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำง ไว้ ในระบบข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวเป็นควำมผิดทำงอำญำก็ตำม แต่กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
บัญญัตินั้น อำจเป็นควำมผิดทำงอำญำฐำนละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบได้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณ ี
 

หมำยเหตุ / ค ำแนะน ำ 
 

ในกรณีไม่มีกำรด ำเนินกำรหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมแนวทำงกำรปฏิบัติดังที่ได้กล่ำวมำ 
จะเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยนี้หรือไม่นั้น ต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี เช่น ในกรณีที่หัวหน้ำ
หน่วยงำน หรือ ผู้มีอ ำนำจสั่งซื้อสั่งจ้ำง ไม่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรประกำศเปิดเผย
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง และกำรค ำนวณรำคำกลำงแล้ว หำกเจ้ำหน้ำที่
ที่เก่ียวข้องบุคคลใดคัดค้ำนโดยท ำเป็นหนังสือ อำจถือได้ว่ำผู้นั้นไม่มีเจตนำร่วมกระท ำผิดดังกล่ำวด้วย  



๓๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

	 	
พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ 

ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์   

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางนํ้า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น 
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  แต่มีราคาตาม  (๒)  

หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้คํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  
หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
“คณะกรรมการ  ค.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  และป้องกันปัญหาการทุจริต  ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว  หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ก็ให้กระทําได้  โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิี้  เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา  เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจ้างที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ  ซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้ 
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค  โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยประกาศ
ดังกล่าวจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๖)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  มีราคาที่เหมาะสม  และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปร่งใส  โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย  เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ  มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน  และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน  หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

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

มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่พัสดุที่จะทํา 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุย่ีห้อนั้นได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  
หรือ  (ฉ) 

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ) 

(๓) กรณีที่ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่ มีวงเงินค่าจ้างตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่ มี 
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข)  หรือ  (ฉ) 

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับ
ความม่ันคงของชาติตามมาตรา  ๘๒  (๓) 

หลักเกณฑ์   วิธีการ   และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ ง   
และการเปลี่ยนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 



หน้า   ๑๙ 
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ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดให้มี 
การจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ตามมาตรา  ๑๘  ก็ได้  ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทําข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง  มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต  และความคล่องตัว 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการ   ค .ป.ท .   
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า
ย่ืนข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ทราบด้วย 
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แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ  แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อ ยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  หากประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 

มาตรฐานข้ันต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

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

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะหย่อนความสามารถ   บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่   

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๔  รวมทั้งตีความและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
(๖) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น  ชี้แจง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

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

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน  แล้วแต่กรณี  ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย 

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

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  
การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๒  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน  และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

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

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม  (๓)  ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับข้อหารือ  และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร  
เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ส่วนที่  ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 

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

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ 
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๓  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

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

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
เม่ือได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  

แทนได้  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ  เช่น  งานก่อสร้าง  ยาและเวชภัณฑ์  
หรือพัสดุที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา   ๒๕   มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

 
 

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

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  ทั้งนี้  องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๓๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๔  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ

ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 

และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 

 

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

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๕  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

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

การย่ืนข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม   (๒)   แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  
แทนได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการกระทําการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง 
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เ ก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

หมวด  ๔ 
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น  และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม  วิเคราะห์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง  เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกําหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง 
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เก่ียวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  หรือเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในการกําหนด 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน 

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ   งานประชุม   งานวิชาการ  
การศึกษาหาข้อมูล  และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย  
คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก   
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒   
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด  ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่ 

(๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 
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 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น   งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล   เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดังตอ่ไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง   
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 (จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว  และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น  
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม  (๑)  (ซ)  หรือ  (๒)  (ซ)  ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ก็ได้  หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม  (๒)  (ซ)  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  แล้ว  เม่ือหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม  (๒)  (ซ)  ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหน่ึง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ  ก็ได้  ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างกับคู่สัญญา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง  หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด  ๘  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ก็ได้ 

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ย่ืนข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้   
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวน  รวมทั้งระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๒)  หรือ  (๓)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําหนังสือเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

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

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ

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

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ  โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 

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

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา  และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก  ให้ใช้เกณฑ์ราคา  รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้  จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ  ก็ได้ 

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา  ๑๑๗  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา  ๕๖  
(๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ  ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๗ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา  ๖๙  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ  หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด 
 (ง) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
 (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
 (ฉ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
 (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม  (๑)  หรืองานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม  (๒)  (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดน้ี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  ต้องเป็นที่ปรึกษา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

วิธีการย่ืนขอข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา 
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

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

ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา  ๗๕  แล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว  หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๘ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) เป็นงานเก่ียวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด  เช่น  รูปแบบสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา  ๘๐  
มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๘๓  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี 

ผู้ให้บริการตามวรรคหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย 
มาตรา ๘๘ ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด   
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ  และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๙ 
การทําสัญญา 

 
 

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่  
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่การทําสัญญา 
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็ให้กระทําได้ 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทํา
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา 
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือตามมาตรา  ๙๗  
วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้  เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  หรือเม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา  ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๐๔  ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่  โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้ 

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง 
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะไม่ทําข้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา  ๙๓  วรรคห้า   
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ

ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 
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ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ   
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง  คุณสมบัติ  และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา

หรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี 

ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ  แล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้   
ในการนี้  หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า   
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและ 
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง  หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่ 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง  หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง   
และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐๖  ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่ เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้  เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๖  วรรคสามและวรรคส่ี  มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินม่ันคง   
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และ   
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ห้ามหน่วยงานของรัฐ

ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๑๐  แล้ว 

หมวด  ๑๓ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๒  ซึ่งรวมถึงการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  
การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๖๗   
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  เอกสาร  หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง   

มาตรา ๑๑๙ เม่ือได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๑๘  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว   
หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
หรือเร่ิมจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ยุติเร่ือง  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา  ๓๑  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๔๕  และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
แล้วแต่กรณี  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้นั้นมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดําเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ   
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือบรรดา
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ   และข้อกําหนดใด  ๆ   เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ  มาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ตามมาตรา  ๑๒๒  การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในเร่ืองนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  
วรรคสอง  หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว  แต่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  
ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นที่ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ .   ๒๕๓๕   
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  หรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความ 
ในมาตรา  ๗  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี  ใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว   
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  หากหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  ใช้บังคับ  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  
(๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหน้ําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์   
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
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หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ยังคงเป็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  
หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป  
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี 
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน  ก.พ.ร.  สํานักงาน  ก.พ.  
สํานักงบประมาณ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง  กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ  และกําหนดงบประมาณ  รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น  เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  มีการวางแผนการดําเนินงาน  
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหน่ึงเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับ 
มาตรการอ่ืน ๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

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

เป็นนิติบุคคล 
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(๒) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน 

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๗๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตามข้อ  ๑๑๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๒๐  คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ  ๑๔๖  
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๔๙  และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ  ๑๕๕ 

“ระบบข้อมูลสินค้า”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความว่า  ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า   
ภาพสินค้า  พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้หมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจ้างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้  และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจํ า ปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํ ารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

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

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซ้ือหรือจ้าง  และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  
และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

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

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ  ๒๒   

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ  ๒๕  แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
วิธีการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธีสอบราคา 
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ซึ่งสามารถกระทําได้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้   
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

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

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

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

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

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา  ภายในเวลา  ๑๕  นาที  พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา  ๑๕  นาที  และให้เสนอราคาภายในเวลา  ๓๐  นาที  โดยจะเสนอราคากี่คร้ังก็ได้ 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในข้อ  ๓๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน  ๑  ชุด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง  เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  หรือเสนอแค็ตตาล็อก  (catalog)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น  หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี ย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๒๑  ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
เหมาะสม  เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  ทั้งนี้  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ  ๔๕  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง  โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 



หน้า   ๑๗ 
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๕  หรือข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  
แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

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

(๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

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

(๔) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  
๒๐  วันทําการ 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม  และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 



หน้า   ๑๙ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ ย่ืนข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง  หรือขอเงินเพิ่มเติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖   
วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น   

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) ให้นําความในข้อ  ๔๔  ถึงข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
โดยอนุโลม  เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันทําการ 
วิธีสอบราคา 

ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

การกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย   

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   
วิธีคัดเลือก 

ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

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

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ฉ)  ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 

ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้  ๓  รูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง  (Design  &  Build  Project)  คือ  โครงการที่มีวงเงินลงทุน

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง  รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย  รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)  
คือ  โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง  ๒  รูปแบบ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน  
(Design  &  Build)  รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ 
เม่ือแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน  มีเทคโนโลยีสูง  หรือมีเทคนิคเฉพาะ  จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  แล้วให้ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 
ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้   

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๘๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

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

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเ ร็จรูป   
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
แต่ทั้งนี้  จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณีด้วย   

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสั่งซื้อพัสดุ  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๔)  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุด  เป็นต้น 
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปล่ียนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม  (๑)  
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ   
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ  ๑๗๕  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้   

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   

ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา   
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง   
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการจ้าง 
ที่ปรึกษา  การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ  และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
วิธีการจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย 

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา   
 (ข) รายชื่อที่ปรึกษา  วงเงินที่เสนอ  และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว  ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วน 
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย  
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  หรือข้อ  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๑๑๗  
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้าย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๕)  และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ  และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

 ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  (ก)  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 (ข) กรณีตาม  (๖)  (ข)  ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น   

(๒) หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ขอ้ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  
นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ประกอบด้วย  (๑)  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  (๒)  
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  (๓)  จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน  (๔)  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  ตามความในมาตรา  ๗๖  
วรรคหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว  หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   
ค่าจ้างที่ปรึกษา   

ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น   
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  (ถ้ามี)  ด้วย 
ค่าจ้างล่วงหน้า 

ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ   ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สําคัญ   
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก   

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑   
แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ   

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กระทําได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  ข้อ  ๑๑๒  และข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับ

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๒)  ซึ่ งมี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดบัไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  แล้วแต่กรณีก็ได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๕ )  ซึ่ง มี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 
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ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   
วิธีประกวดแบบ 

ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 
ตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 (จ) เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม  (ง)  แล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขั้นตอนที่  ๒  การประกวดแบบ 
 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   
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  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ   

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   

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

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  (ข)  โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   
อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สัญญา 

 
 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง  จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖  
วรรคสอง   

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕   
ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด   

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด   

ทั้งนี้  ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
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ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา  สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  เกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
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(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ตามวัน   
และเวลาที่กําหนด  โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้   
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 
หลักประกันสัญญา 

ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินสด   
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(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ปี  และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

แล้วแต่กรณี  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว  หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้  ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด  

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพื่อเป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติ 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว   
ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ที่ปรึกษา  
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๒  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง   
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น   

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง  ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๘๔  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 
ค่าเสียหาย 

ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ  หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจําเป็น 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น  มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง

ในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 



หน้า   ๖๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ  ๑๙๐  นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 



หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้ว  และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ทราบ  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๖๔ 
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า  มีการกระทําตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น 
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง  ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ  ๑๙๘  (๑)  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ  ๑๙๘  (๒)  ได้  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น  

เป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 
 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ 

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ   
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบํารุงรักษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 
การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑  ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑  ชุด  พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑  ชุด  ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓   
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้นําความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งาน  
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 
การจําหน่ายเป็นสูญ 

ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี   
เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖   
ข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔) รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)   
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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