
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. …. 

 
 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. …. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ 
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๒ 
มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๙ 
มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ….” 
 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
 ข้อ 3 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 7  
 
 ข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  

 
หมวด ๑ 

ข้อความทั่วไป 
ส่วนที่ ๑ 
นิยาม 

 
 ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐดังต่อไปนี้ 
 (๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า 
 (๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๓) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
 (๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒- 

 (๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า 
 (6) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 (7) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
 (8) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครอง เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
 (9) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี  
 (10)  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
 (11)  หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่า 
 (12)  หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น
ก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ านาจหรือ
สามารถใช้อ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย  
ทีเ่ข้ายื่นขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
 ค าว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืน ตามที่คณะกรรมการนโยบายเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด 
 (๓)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่ เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือ 
ในนัยกลับกัน   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓- 

  การด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด ารงต าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือ
หุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่า 
ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
  “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือ
หลายราย กระท าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระท าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่
ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
 “ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ... คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ ... คณะกรรมการด าเนินการ
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ... คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ตามข้อ ... คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ 
... คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ... และคณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ ... 
 “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้า ที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า ภาพสินค้า 
พร้อมค าบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทเป็นหมวดหมู่ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือสะดวกต่อการสืบค้น
ของหน่วยงานของรัฐผู้จัดซื้อจัดจ้าง และให้หมายความรวมถึงงานบริการ หรืองานจ้างตามประเภทที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

ส่วนที่ ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีประชุมพิจารณา 

 
 ข้อ 6 ใน ก รณี ที่ มี เห ตุ อั น ค ว รส งสั ย ว่ าป ระธ าน ก รรม ก ารห รื อ ก รรม ก าร ใน
คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ ค.ป.ท.  
และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

[มาตรา ๒๕ วรรคท้าย] 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔- 

ส่วนที่ ๓ 
ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ 

 
 ข้อ 7 ผู ้ม ีอ านาจด าเน ินการตามระเบียบนี ้ ได้แก่ ผู ้ซึ ่งด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ กระทรวงกลาโหม การก าหนดให้หน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ต าแหน่งใด 
มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  เมื่อได้ก าหนดเป็นประการใดแล้ว 
ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗] 
 
 ข้อ 8 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 7 หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับ ต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ  
 เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะ
มอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่  
 (๑) การมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจนั้นต่อไปได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจอ านาจชั้นต้นทราบด้วย 
 (ข) กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืน นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้นแล้ว 
 (๒)  การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
 ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดเรื่องการมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอ านาจในการสั่งการ
และด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับซ่ึงสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  
 ให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
ทราบทุกครั้ง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙] 
 
 ข้อ 9 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หน่วยงานของรัฐใดจะมอบ
อ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทน ก็ให้กระท าได้ โดยให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนา
หลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕- 

ส่วนที่ ๔ 
การด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 ข้อ 10 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  

 [มาตรา 5๗ มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๕] 
 

 ข้อ 1๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดท าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเข้ายื่นข้อเสนอหรือ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
 

ส่วนที่ ๕ 
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 ข้อ ๑2 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อโครงการทีจ่ะจัดซ้ือจัดจ้าง 
 (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
 (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
 (4) รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้นด้วย เว้นแต่กรณทีี่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 1๑ วรรคหนึ่ง 
 หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

[มาตรา ๑๑] 
 
 ข้อ ๑3 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามข้อ ๑2 แล้วให้
หน่วยงานของรัฐรีบด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน และข้ันตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ 
หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓] 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖- 

 ข้อ ๑4 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  ให้
เจ้าหน้าทีจ่ัดท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ ๑2 วรรคสามต่อไป  

[มาตรา ๑๑] 
 

ส่วนที่ ๖  
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 ข้อ ๑5 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หาก
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ตรี และข้อ ๑๕ เบญจ] 
 

 ข้อ ๑6 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑5 ให้เจ้าหน้าที่
ก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (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) และบัญชี รายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔) เอกสารอ่ืนตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  เช่น  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนา 
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธี 
ที่ก าหนดในระเบียบนี้  

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ จัตวา] 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๗- 

ส่วนที่ ๗ 
การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 ข้อ ๑7 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ หมวด ๓ ส่วนที่ ๒ และหมวด ๔ 
ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี 
 (๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับ ฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี) 
 (๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 (๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
 (๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 (๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 (๗)  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
 (๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยที่ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามความในมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง ซึ่งไม่อาจจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรคหนึ่งได้ ให้ใช้หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
แทน 
 หน่วยงานของรัฐใดได้ด าเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
ก าหนดครบทุกขั้นตอน ให้ถือเอกสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นบันทึกรายงาน
ผลการพิจารณาในส่วนนี้  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดไม่ได้ด าเนินการขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผ่านระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจัดให้มีเอกสารในการด าเนินการดังกล่าว 
ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

 [มาตรา ๑๒] 
 

หมวด ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑8 การด าเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 ข้อ ๑9 ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพ่ือจัดท าพัสดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท าเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและ
หน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ  
อยู่แล้ว 

[ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 15] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๘- 

 
 ข้อ 20 ให้หน่วยงานของรัฐที่จะซื้อหรือจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ก าหนด
ประเภทของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการซื้อหรือจ้างเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป 
 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก าหนดประเภทของพัสดุ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการซื้อหรือจ้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้  

[มาตรา ๕๘] 
 
 ข้อ ๒1 การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างหรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระท ามิได้  
 กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นส าคัญ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 22] 
 

ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการซื้อหรือจ้าง 

 
การจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
 ข้อ ๒2 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ  
 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด าเนินการจ้างตาม
ความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
 
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง  
 ข้อ ๒3 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒4 
ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
 (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี 
 (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
 (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๙- 

 (๕)  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
 (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
 (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
 (๘) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง 
การออกเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ 
 การซื้อหรือจ้างกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ตามความในมาตรา ๕๖ (๑) (ค) มาตรา ๕๖ (๒) (ง)  
หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96  
วรรคสอง ซึ่งไม่อาจท ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท ารายงาน  
ตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๗] 
 
 ข้อ ๒4 ในการซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ 
 (๒)  รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อท่ีและท้องที่ที่ต้องการ 
 (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
 (๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 
๓  ราย 
 (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 
 (๖)  วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
 (๗)  ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการซื้อ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๘] 
 
 ข้อ ๒5 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒3 หรือ
ข้อ ๒4 แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๙] 
 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
 ข้อ 26 ในการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 
 (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
 (๓)  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
 (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๐- 

 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยาย
เวลาให้ตามความจ าเป็น 

[มาตรา 61 ประกอบระเบียบฯ 2535 ข้อ 34] 
 
 ข้อ 27 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 26 แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่ งแต่งตั้ งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ  
 ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยก็ได้ แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 [มาตรา ๖๑ ประกอบระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓5] 
 
 ข้อ 28 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ  
ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน  
 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 
 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
 ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่
ตนที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้อ่ืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน 

[มาตรา ๑๓ มาตรา ๖๑ ประกอบระเบียบฯ 2535 ข้อ 36] 
 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 
 ข้อ 29 การซื้อหรือจ้าง กระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (๒) วิธีคัดเลือก 
 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 ข้อ 30 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
 (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๑- 

 (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓) วิธีสอบราคา 
 
 ข้อ ๓1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e – market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มี รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งก าหนดไว้ใน 
ระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :  
e – market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งสามารถกระท าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้  
 (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ ง ซึ่ งมี วงเงิน เกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 ข้อ 32 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่มีความซับซ้อน  
มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) โดยให้
ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e – bidding) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 ข้อ 33 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท  
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท าได้ในกรณีที่ พ้ืนที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยังไม่สามารถเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒3 ด้วย 
 
 ข้อ 34 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓1 ข้อ 32 
หรือข้อ 33 แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อ ๓5  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศ
เผยแพร่ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบ  
และไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา 
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ ดังกล่าวไปให้ 
ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้ อหรือจ้าง  
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๒- 

โดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

[แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 14] 
 
 ข้อ 36  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๓ 
แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  

[แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 16] 
 
 ข้อ 37 ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้น ารายละเอียดของ

พัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดซ้ือจัดจ้าง และจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว 
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาใน
ครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และน ารายละเอียดของพัสดุลงใน
ระบบข้อมูลสินค้าก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา  

[แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 17 และข้อ 18] 
 
 ข้อ 38 เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) กรณี เป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓1 (๑ ) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ ระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว 
 (๒) กรณี เป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๓1 (๒ ) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ ระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา 15 นาที พร้อมทั้งให้ท าการ
ทดสอบระบบเป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา ๓๐ นาที โดยจะเสนอราคาก่ีครั้งก็ได้ 

 [แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 19 และข้อ 20] 
 

ข้อ ๓9  เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓8 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาของผู้ทีเ่สนอ
ราคาต่ าสุด หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ ให้พิจารณาราคาต่ าสุดของ 
ผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในล าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น  
 หากปรากฏว่ามีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณารับราคา  
ของผู้เข้าเสนอราคารายนั้นได้ โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
 ในกรณีไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น และด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) 
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๓- 

 
 ข้อ 40 ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒3 ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ าสุดเท่าที่
จะท าได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หาก
ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือ
ต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
 (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่
หน่วยงานของรัฐก าหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืนราคา
ตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็น
ราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 
 (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้น าความในข้อ ๓9 
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๔1 เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓9 หรือข้อ 40 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ 
ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ ชุด 
และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหนึ่งเสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแคตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าในล าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 
 
 ข้อ ๔2 ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  
ข้อ ๔3  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ 

หรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๔- 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้อ 44 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
ประกาศเผยแพร่ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ
รายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและ 
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส านักงาน 
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 การก าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้ อหรือจ้าง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
โดยก าหนดเป็นวัน เวลา ท าการ เท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
 
 ข้อ 45 การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมา
แสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุนั้น
มาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ หรือน าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  
 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่ก าหนดให้ต้องมีเอกสารหรือรายละเอียด 
ในส่วนที่ เป็นสาระส าคัญประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรค
ของผู้ยื่นข้อเสนอในการน าเข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น าเอกสารหรือรายละเอียดนั้นพร้อมสรุปจ านวนเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสาร
หรือรายละเอียดนั้นด้วย 
 การก าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง หรือทดสอบ  
หรือน าเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือน าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
เป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การด าเนินการตามวรรคหนึ่งที่ไม่ อาจ
ด าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก าหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จ านวนวันดังกล่าวต้อง  
ไม่เกิน 5 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน  
 
 ข้อ 46 เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๒ ได้จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพ่ือให้การก าหนดขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม  
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๕- 

 (๑)  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 
 (๒)  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐ 
น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการ 
 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงาน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

 [มาตรา ๕๙]  
 

 ข้อ ๔7 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔6 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด าเนินการน าร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ 
ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว 
 
 ข้อ ๔8 กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒2 พิจารณาว่าสมควร
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)  กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อม
ความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไข เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงดังกล่าว เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ  
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
 (๒)  กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบ
เป็นหนังสือ  
  
 ข้อ ๔9 ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการตามข้อ 46 ข้อ 47 และข้อ 48 
แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้
ความเห็นชอบตามข้อ 23 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ งเอกสารที่ เกี่ยวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๖- 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศเผยแพร่ 
 ในกรณีที่มีการขาย ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไป 
ในการด าเนินการ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างส ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา โดยพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการจัดท าเอกสารนั้น 
 ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ข้อ 50 ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และมีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ครั้งก่อน มีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์อีก  

[หนังสือเวียน ว 258] 
 

 ข้อ 51 การเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔๙ 
วรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท าเอกสารเพ่ือยื่นข้อเสนอด้วย ตาม
เงื่อนไขดังนี้ 
 (๑)  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 
 (2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,0๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 10,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 
 (3)  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมวีงเงินเกิน 10,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 50,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 1๒ วันท าการ 
 (4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ก าหนดไม่น้อยกว่า 
20 วันท าการ 
 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

[หนังสือเวียน ว 258] 
 
 ข้อ 52 ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจ าเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ
ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐ 
หรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยให้ก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให้หน่วยงาน
ของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ 
ก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

[หนังสือเวียน ว 380] 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๗- 

 ข้อ 53 การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดรายละเอียด
ของประกาศหรือเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด าเนินการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้น แล้วด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป  
 
  ข้อ 54 เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามมิให้ร่นหรือ
เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันเสนอราคา หรือรับเอกสารการยื่นเสนอราคานอกเหนือจากกรณีที่ได้ก าหนด
ไว้ตามข้อ ๔5 
 
 ข้อ ๕5 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายผ่านทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบ
เสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารหรือรายละเอียดที่
ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
เสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน 
 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรน  
การตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
 (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบตาม (2) และตาม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามที่ก าหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน ตามเกณฑ์การพิจารณาผล
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดโดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงาน
ของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ า
รายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี 
 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณา
ดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๘- 

  (ก) รายการพัสดุ และคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
  (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ 
  (ค) ผู้ยื่นข้อเสนอและรายการพัสดุของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
  (ง) ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
  (จ) เหตุผลของคณะกรรมการในการพิจารณา 
 
 ข้อ ๕6 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณา 
ตามข้อ ๕5 แล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อรองราคากับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น เพ่ือด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณี 
ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 23 
 
  ข้อ ๕7 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา เมื่อปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างตามข้อ 23 ให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูง
กว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
 (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่ เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดย
ยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร หาก
รายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอราคา
ครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
 (๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลด
รายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานหากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๙- 

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้างตามข้อ 23 
 
 ข้อ ๕8 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ เมื่อปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างตามข้อ 23 ให้คณะกรรมการด าเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้น
ผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลด
ราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น  
 หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพ่ิม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและ
ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิ จารณาแล้วเห็นว่า การ
ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 23 

[แนวทางปฏิบัติฯ ข้อ 40] 
 

ข้อ ๕9 เมื่ อหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ ให้ความเห็ นชอบรายงานผลการพิจารณ า 
ตามข้อ ๕๕ (๔) และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ และให้
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 
  ข้อ 60 การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณ ีตามข้อ 2๒ 
  (2) การจัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเผยแพร่ให้อยู่
ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
  (3) ให้น าความในข้อ 44  ถึงข้อ 59 มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติด้วย 
โดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 
 
วิธีสอบราคา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๐- 

 ข้อ 61 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเผยแพร่ 
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 การท าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความ 
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารสอบราคาไปให้ส านักงานอัยการสูงสุด 
ตรวจพิจารณาก่อน 
 
 ข้อ 62 หน่วยงานของรัฐอาจน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐน าร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้น าความในข้อ ๔7 และข้อ ๔8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ 63 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒3 
แล้ว และร่างประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ  
 ในกรณีที่มีการให้หรือขายเอกสารสอบราคา ให้น าความในข้อ ๔9 วรรคสองและวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธี สอบราคาของ
หน่วยงานของรัฐ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ข้อ ๖4 การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องก าหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบ
ราคาด้วย 
 ก่อนวันปิดรับซองสอบราคา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีได้ก าหนดไว้
ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นเอกสารสอบราคาเพ่ิมเติม  
 การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าบันทึก
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
 ถ้ามีการด าเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง  การปิด
การรับซอง และการเปิดซองสอบราคา ตามความจ าเป็นแก่กรณีด้วย 

[ระเบียบฯ 2535 ข้อ 47] 
 
 ข้อ ๖5 ถ้ามีการยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น และมีการสอบราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อ
เอกสารสอบราคาในการสอบราคาครั้งก่อน มีสิทธิขอรับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสาร
สอบราคาอีก 

[ระเบียบฯ 2535 ข้อ 46] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๑- 

 
 ข้อ ๖6 นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๔ เมื่อถึงก าหนดวันยื่นซองสอบราคา ห้าม 
มิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันยื่นซองสอบราคา  

[ระเบียบฯ 2535 ข้อ 48] 
  
 ข้อ ๖7 ให้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคา  
ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศเชิญชวน จนถึงวันสุดท้ายของการประกาศ  
เชิญชวน 
 การก าหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอ ให้ก าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา โดยก าหนดเป็นวัน เวลาท าการ เพียงวันเดียว 
 
 ข้อ ๖8 ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ด าเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรงต่อ
หน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
 ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
มายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทันที 
 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อพ้นก าหนด 
วันและเวลาการยื่นข้อเสนอที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งมอบซองเสนอราคา
ทั้ งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ ได้ เก็บรักษาไว้  พร้อมทั้ งรายงานผลการรับซองสอบราคา  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น โดยพลัน 

[ระเบียบฯ 2535 ข้อ 41] 
 
 ข้อ ๖9 เมื่อถึงก าหนดเปิดซองสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) เปิดซองใบเสนอราคา และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกแผ่น 
 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง (ถ้ามี) ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
เสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา 
      ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ  
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
      ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มิ ใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้ เกิด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๒- 

การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป 
 (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ตรวจสอบตาม (2) และตาม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามที่ก าหนดในประกาศและเอกสารเชิญชวน ตามเกณฑ์การพิจารณาผล
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดโดยให้จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงาน
ของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล าดับ แล้วแต่กรณี 
 ถ้ามีผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้ที่เสนอราคาเท่ากันดังกล่าวมาขอให้เสนอ
ราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา 
 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดย
ให้น าความในข้อ ๕5 (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 [ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ข้อ 42] 
 
 ข้อ 70 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาได้พิจารณาตามข้อ ๖9 แล้ว  
ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือยกเลิกการสอบ
ราคาครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น เพ่ือด าเนินการโดยวิธี
สอบคราคาใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากด าเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 
22 
 
  ข้อ 71 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือจ้างหรือที่
ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 23 ให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นเพ่ือต่อรองราคาให้
ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นซองเสนอราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูง
กว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลด
ราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
 (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่ เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นซองเสนอราคา ภายในก าหนดวันและเวลาอัน
สมควร หากรายใดไม่ยื่นซองเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดใน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๓- 

การเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้น 
 (๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลด
เนื้องานหากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ล าดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการโดยวิธีสอบราคาใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อ
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ก) แล้ วแต่กรณีก็ได้ 
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่ม
กระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 23 
 

ข้อ ๗2 เมื่ อหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ความเห็ นชอบรายงานผลการพิจารณ า 
ตามข้อ ๖๙ (๔) และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 
  ข้อ ๗3 การสอบราคานานาชาติ ให้น าวิธีการประกวดราคานานาชาติตามข้อ 60 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 
วิธีคัดเลือก 
 ข้อ ๗4  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒3 
แล้ว ให้เจ้าหน้าทีแ่จ้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
   การท าหนังสือเชิญชวนรายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
แบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้ 
 (2) ให้ เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้ เข้ายื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด 
น้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ ให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่ เข้ายื่นข้อเสนอด้ วย 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (ก) กรณีตามมาตรา 56 (1) (ก) ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่ มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างพัสดุนั้นโดยตรง และจากผู้ทีย่ื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี)  
   (ข) กรณีตามมาตรา 56 (1) (ข) (ค) (ฉ) (ช) (ซ) ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ 
ทีม่ีอาชีพขายหรือรับจ้างพัสดุนั้นโดยตรง  
 ส าหรับกรณีตามมาตรา 56 (1) (ช) หากมีผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
ให้พิจารณาจากผู้ที่เสนอเทคนิคที่ดีท่ีสุด 
   (ค) กรณีตามมาตรา 56 (1) (ง) ให้เชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้แทน
จ าหน่ายพัสดุนั้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๔- 

   (ง) กรณีตามมาตรา 56 (1) (จ) ให้ติดต่อซื้อหรือจ้างจากต่างประเทศโดยตรง 
หรือขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศช่วยติดต่อ สืบราคา คุณภาพ 
รายละเอียด ส่วนการซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับส านักงานขององค์การระหว่างประเทศ 
ที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีท่ีไม่มีส านักงานในประเทศ ให้ติดต่อกับส านักงานในต่างประเทศได้ 
  (3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ 
พร้อมจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ  
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจ าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าตัวอย่างพัสดุมาแสดง
เพ่ือทดลองหรือทดสอบหรือน าเสนองานหรือเอกสารหรือรายละเอียดที่ก าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันยื่น
ข้อเสนอ  
 (4) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกราย พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอ  และให้กรรมการทุกคน 
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกแผ่น 
 (5)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานต่างๆ 
แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  
   ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนแล้ว 
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และบันทึกในรายงานไว้ด้วย 
 ในกรณีที่ ผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรน  
การตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
 (6) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ยื่นข้อเสนอ  ที่ถูกต้องตาม (5 ) 
ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด แล้วแต่กรณีตามเกณฑ์การพิจารณาผล  
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือผู้ที่ได้คะแนน 
รวมสูงสุดไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณา  
ผู้ที่เสนอราคาต่ ารายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงในล าดับถัดไป 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอความเห็น 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าสมควรยกเลิกการซื้อหรือจ้างเพ่ือด าเนินการใหม่ 
หรือจะสั่งให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) ก็ได้ 
  (๗) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
โดยให้น าความในข้อ ๕5 (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๕- 

 ข้อ ๗5 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๗4 (5) แล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงราย
เดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอราย
ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญชวน ก็ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 
  ข้อ ๗6 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือจ้างหรือ 
ที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ หากผู้ที่ยื่นข้อเสนอราย
นั้นยอมลดราคา ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่ ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
 (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่ เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา ภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร 
หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดในการเสนอ
ราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
 (๓) ถ้าด าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงินเพ่ิมเติม  
ที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่เสนอราคา หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างเพ่ือด าเนินการใหม่ 
หรือจะสั่งให้ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ก) ก็ได้ 
 

ข้อ ๗๗ เมื่ อหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ความเห็ นชอบรายงานผลการพิจารณ า 
ตามข้อ ๗๔ (๗) และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒3 แล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้   
 (1)  จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 การท าหนังสือเชิญชวนรายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้ 
 (2) การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (ก) กรณีตามมาตรา 56 (๒) (ก) ให้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างนั้นโดยตรง และจากผู้ยื่นข้อเสนอในการใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๖- 

ทั้งนี้ หากเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคา  
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
 (ข) กรณี ต ามมาตรา ๕๖  (2 ) (ค ) (ง ) ให้ เชิญ ผู้ ป ระกอบการที่ มี อ าชีพขาย 
หรือรับจ้างนั้นโดยตรง มายื่นข้อเสนอ หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลาง 
หรือวงเงินงบประมาณ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้ 
 (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ ากว่าหรือ
ราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ  
 (ง) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช) ให้ เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรง 
มาเสนอราคา หากเห็นว่า ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคากลาง หรือวงเงินงบประมาณ 
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้  
 (๓) จัดท ารายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดย
ให้น าความในข้อ ๕5 (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ  
 ส าหรับกรณีตามวรรคหนึ่ง ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อาจคาดหมายได้ และด าเนินการตามปกติ
ได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 
๙๖ วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจด าเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดก็ได้ 
 

ข้อ ๘๑ เมื่ อหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐให้ความเห็ นชอบรายงานผลการพิจารณ า 
ตามข้อ ๗๘ (๓) และผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
  ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดท าโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง ที่มีรูปแบบ
และขอบเขตการด าเนินงานครอบคลุมการส ารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ร วมทั้ง 
การบ ารุงรักษาในช่วงเริ่มต้นของโครงการโดยผู้รับจ้างเพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอ
ความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นด าเนินโครงการ  
  การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถด าเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๗- 

  (๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการที่มีวงเงินลงทุน
และเทคโนโลยีด าเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดท าโครงการได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่  
ที่ไม่เคยมีการด าเนินการมาก่อนในประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาด าเนินโครงการที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเทคนิคในการด าเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการช าระเงินค่าด าเนินโครงการจะมีรูปแบบ 
การจ่ายช าระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment) 
 (๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการช าระเงินค่าด าเนินโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ในการ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือด าเนินโครงการด้วย รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินด าเนินโครงการอ้างอิงได้ประกอบการ
พิจารณาโครงการ (Reference Based Price)  
 (๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) 
คือ โครงการที่ใช้รูปแบบด าเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน 
(Design & Build) รวมทั้งท าหน้าที่จัดหาเงินทุนด าเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าด าเนินโครงการ  
เมื่อแล้วเสร็จ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการนโยบาย 

[มาตรา ๖๐] 
 

ส่วนที่ 3/๑  
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

 
 ข้อ 8๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนหรือวิธีคัดเลือก ให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) การซื้อหรือจ้างที่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพ
ดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์
ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก   
 (๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จ าเป็นต้องคัดเลือก
พัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมาก
ที่สุด ให้หน่วยงานของรัฐใช้ เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance) ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก   
 (๓) การซื้อหรือจ้างที่มกีารก าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมา
ต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนผ่านเกณฑ์ขั้น ต่ าตามที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดแล้วให้ด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป 

[มาตรา ๖๕] 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๘- 

อ านาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 
 ข้อ ๘๔  การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้  
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 (๒)  ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 200,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
 
 ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน 100,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
 
 ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารง
ต าแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

[มาตรา ๑๕] 
 
 ข้อ ๘๗ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ 8๔ ข้อ 8๕ และข้อ 8๖ ให้เป็นไปตามบัญชี
แนบท้ายระเบียบนี้ 
 
 ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดผู้มีอ านาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ด้วย  
 
การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระท ามิได้   
เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องจ่าย  และมีการก าหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการท าสัญญา
หรือข้อตกลง ให้กระท าได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง 
 (๒)  การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่คณะกรรมการ
วินิจฉัยก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับ
สถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเง่ือนไขที่ผู้ขายก าหนด แล้วแต่กรณี 
 (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลส าเร็จรูป ที่มีลักษณะ
จะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีก าหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับเป็นสมาชิก
เพ่ือการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ให้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒๙- 

 (๔)  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
นอกจากกรณีวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่
ทั้งนี้ จะต้องก าหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนทั่วไปหรือ
หนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณีด้วย  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๘] 
 

 ข้อ ๙๐  การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิต  หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการ
สั่งซื้อพัสดุ ให้กระท าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๙] 
 
 ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
 ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน า
พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ า
ประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค้ าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อทาง
หน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ก าหนด
เป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๐] 
 

ส่วนที่ ๓ 
การเช่า 

 
 ข้อ 9๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น  โดยส าหรับ  
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้น าข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และ
สังหาริมทรัพย์ให้กระท าได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
 (๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๘] 
 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 ข้อ 9๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ 
 (๒)  เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่ท าการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ 
ไม่เพียงพอ  และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของ
ทางราชการด้วยก็ได้ 
 (๓) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่พักส าหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๐- 

 (๔) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
 การเช่าให้ด าเนินการตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๙] 
 
 ข้อ ๙๔ ก่อนด าเนินการเช่า  ให้ เจ้าหน้าที่ท ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องเช่า 
 (๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
 (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด  เป็นต้น 
 (๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี) 

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๐] 
 
 ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะ
ก าหนดไว้ในสัญญา หากเป็นราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด หากเป็นหน่วยงานของรัฐอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้น
ก าหนด  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๑] 
 

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจ าเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน  ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยน
วัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปลี่ยนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งส านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นก าหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม  ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณหรือผู้มีอ านาจของหน่วยงาน
ของรัฐก่อน  
 (๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณหรือผู้มีอ านาจของหน่วยงานของรัฐก่อนทุกกรณี  
 (๓)  การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้   

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๓] 
 
 ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
 (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๑- 

 (๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้
โดยประมาณ 
 (๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
 (๕) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้  
น าวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะน าไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๔] 
 
 ข้อ ๙๘  การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจ าเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ ...  หรือข้อ ...  แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 
 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
 (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคย 
ใช้งานมาก่อน  เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจ าเป็นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องเสียประโยชน์  หรือเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 
 (๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) 
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 
 (๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
 (๕)  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
 (๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ... โดยอนุโลม 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๕] 
 
 ข้อ ๙๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ที่จะตกลงกัน 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๖] 
 
 ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
แล้ว ให้แจ้งส านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 
 ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนาหลักฐานการด าเนินการตามข้อ ...  
หรือข้อ ...  ไปด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๗] 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๒- 

หมวด 3 
งานจ้างท่ีปรึกษา 

ส่วนที่ 1  
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา เป็นงานให้บริการเพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง  
เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่
จ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
                    ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งนั้น จะต้องมีบุคลากรไทย
ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรือ
งานที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้  
 
 ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐอ่ืน ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความ
เห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป 
 ในกรณีที่ เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
รายละเอียดการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 
 

ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา 
 ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา                   
คณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

   
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา  
 ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา  
 (๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  
 (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง  
 (๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๓- 

 (5) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 
 (6) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา  
 (๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
 (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
 (๙) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในการจ้างที่ปรึกษา 
การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 
 
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา 
 ข้อ ๑๐๕ ในการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ  
 (๑) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (๒) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 (3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (๔)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
 ให้คณะกรรมการการด าเนินงานจัดจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาขยายเวลาไดต้ามความจ าเป็น  
 
 ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๕ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  ๑  คน  และ
กรรมการอย่างน้อย  4  คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ ได้รับแต่ งตั้ งเป็นส าคัญ  และในกรณี การจ้างที่ปรึกษาที่ ด าเนินการด้วยเงินกู้ที่
กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ด้วย 
 ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยก็ได้ แต่จ านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
 
 ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียใน
เรื่องซ่ึงที่ประชุมพิจารณา ให้น าความตามข้อ ๒8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
วิธีการจ้างท่ีปรึกษา 
 ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา กระท าได้ ๓ วิธี ดังนี้ 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๔- 

(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อม
ประกาศเผยแพร่ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 การท าเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือ
รายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่
ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาใน                         
ทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ดังกล่าวไปให้ส านักงาน                      
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 
 ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ 
๑๐๔ แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่
ปรึกษาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งเอกสารที่ เกี่ยวข้อง                          
ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให้ที่ปรึกษาที่
ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
 การก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวันท าการเพียงวันเดียวนับถัดจากวัน
สุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีระยะเวลาให้ที่ปรึกษา
เตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ 
  
  ข้อ ๑๑1 เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาการยื่นข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ          
เชิญชวนทั่วไป ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอ หรือรับเอกสารการยื่น
ข้อเสนอนอกเหนือจากเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
  
  ข้อ ๑๑2 ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ 
โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความ
จริงทุกประการ 
 ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้อเสนอมายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทันที  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๕- 

 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เก็บรักษาซองข้อเสนอทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อพ้นก าหนด                  
วันและเวลาการยื่นซองข้อเสนอที่ก าหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งมอบซอง
ข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้เก็บรักษาไว้ พร้อมทั้งรายงานผลการรับซองข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้นโดยพลัน 
 การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
 ข้อ ๑๑3 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด าเนินการดังนี้ 
 (1) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย                    
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆของที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มี
คุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสารจ้าง
ที่ปรึกษา          
 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็
ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ
เห็นว่า ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ                  
รายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและ
พิจารณาในขั้นตอนต่อไป           
 (๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณา
เลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด และจัดล าดับ 
 กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลง
กับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด
รายถัดไป 
 กรณีที่มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาต่ าสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมา
เสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ าสุด  
 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณา
ดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
  (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา และคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
  (ข) รายชื่อที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๖- 

  (ค) ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอและรายละเอียดงานจ้างของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือก 
  (ง) ราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
  (จ) เหตุผลของคณะกรรมการในการพิจารณา 
 
 ข้อ ๑๑4 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตาม
ข้อ ๑๑3 แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือยกเลิกการประกาศ
เชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้อง
ยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐต่อไป 
 ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากด าเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 70 (2) (ก) หรือวิธี เฉพาะเจาะจงตาม 70 (3) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดย
การจัดท ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔ 
 
 ข้อ ๑๑5 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเสนอราคารายต่ าสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตาม ข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น เพ่ือต่อรองราคากับที่ปรึกษาราย
ดังกล่าวให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ หากที่ปรึกษาเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่
สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้
เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 
 (๒) ถ้าด าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย                      
เพ่ือเสนอราคาใหม่พร้อมกันยื่นซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด หากที่ปรึกษารายใดไม่
ยื่นซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอ
ราคาต่ าสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 
 (3) ถ้าด าเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณายกเลิก
การจ้างในครั้งนั้น หากด าเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐ (๒) (ก) หรือ มาตรา ๗๐ (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดย
การจัดท ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐4 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๗- 

 ข้อ ๑๑6  การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ให้น าความในข้อ 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
วิธีคัดเลือก 
 ข้อ ๑๑7 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐4
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง แล้วมอบ
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  
 
 ข้อ 118  เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อ ๑๑7 แล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  การท าหนังสือเชิญชวนรายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้ 
 (2) ให้เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ              
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย  
 (3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ปรึกษาพร้อมจัดท า
บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาผู้มายื่นข้อเสนอ  
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
หนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (4) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่น
ข้อเสนอทุกแผ่น 
 (5) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆของที่ปรึกษาผู้ยื่น
ข้อเสนอ แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง                      
มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสาร
จ้างที่ปรึกษา          
 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ 
แต่จะให้ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ในกรณีที่ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอ                  
รายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและ
พิจารณาในขั้นตอนต่อไป           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๘- 

 (6)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาที่ถูกต้องตาม (5) ตามเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ และจัดล าดับคะแนน และพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
  (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 
  (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 
 กรณีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่เข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐใน
เวลาที่ก าหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากท่ีสุด
ตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี รายถัดไป ตามล าดับ 
 กรณีที่มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการให้เรียกที่ปรึกษา
ดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคา แล้วพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษารายที่ได้คะแนน
มากที่สุดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี 
 (7) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 113 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
  
 ข้อ ๑๑9 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๑8
แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการ
คัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการ
ต่อรองกับท่ีปรึกษารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่ งให้ด าเนินการจ้างโดย                     
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย
เหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามข้อ 10๔ 
 
 ข้อ ๑๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการคัดเลือกตามข้อ 
118 หรือข้อ 119 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยน าความในข้อ 115 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๑๒๑  การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้น าความ
ในข้อ 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ข้อ ๑๒๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๐๔ 
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
 (๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓๙- 

  การท าหนังสือเชิญชวนรายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้ 
 (2) เชิญชวนที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้า                  
ยื่นข้อเสนอ 
 (3) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาผู้ยื่นข้อเสนอและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น 
 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 113 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๑๒3  การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้
น าความในข้อ 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ข้อ ๑24 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก  
นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒) วิธีการ
บริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน และ (๖) เกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แล้ว ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนัก ตามความในมาตรา ๗๖ ของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ า งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ าสุด  
  (๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน  
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากท่ีสุด  
  (๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 
อ านาจในการสั่งจ้างท่ีปรึกษา 
 ข้อ 125 การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน  
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
 
 ข้อ 126  ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ 125 ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๐- 

 
 ข้อ ๑๒7 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดผู้มีอ านาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ 125 และข้อ ๑๒6 แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  
 
ค่าจ้างที่ปรึกษา  
 ข้อ 128 อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยค านึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐ
อ่ืนเคยจ้าง  จ านวนคน – เดือน (man-months) เท่าที่จ าเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น  แต่ทั้งนี้ จะต้อง 
ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (ถ้ามี) ด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๒] 
 
 ข้อ ๑29 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน าหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ าประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืน
หนังสือค้ าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
 ส าหรับการหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่
รับไปก็ได ้

 
 

หมวด 4 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ส่วนที่ 1  
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑๓๐  ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจ
ขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้  

[ว 44] 
 
 ข้อ ๑๓1 ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจ้างออกออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้กับหน่วยงานของ
รัฐอ่ืนก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามวิธีการที่ก าหนดต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๑- 

 ในกรณีที่ เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
รายละเอียดการด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

[มาตรา ๘๖] 
 
 ข้อ ๑๓2  ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง โดยผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่
ตนเองเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น  
 (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม โดยผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของ
หน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

[มาตรา ๘๘] 
 

 ข้อ ๑๓3  ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม ส าหรับงานว่าจ้าง
ตามที่ก าหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้อง
เป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑๓ 
 
 ข้อ ๑๓4  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น จะน าแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไป
ด าเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้นๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่
ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตราที่คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาก าหนดเป็นรายๆ ไป 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๐] 
 

ข้อ 1๓5 ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างน าแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ท า
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้ อ่ืนด าเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  
ผู้ว่าจ้างก่อน  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๑] 
 
 ข้อ 1๓6 ระหว่างด าเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่ส าคัญ และเป็นไปตาม
มาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก  

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๒] 
 

 ข้อ ๑๓7  ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความช านาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้นๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๒- 

 ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการ หรือผู้แทนให้ 
ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการ
ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑๘] 
 

ส่วนที่ ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
การจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ ๑๓8 ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จัดท าร่างขอบเขตของ            
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ 1๓9 ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่                  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 (๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
 (๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
 (๖) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 (๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
 (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) 
 (๙) ข้อเสนอ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จ าเป็นในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและประกาศเผยแพร่                                     
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ้างตาม
วิธีจ้างนั้นต่อไปได ้                              

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๖] 
 
คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๓- 

 ข้ อ  1 4 0  ในการด า เนิ น การจ้ างออกแบบ หรือควบคุ ม งานก่ อสร้ า งแต่ ล ะครั้ ง                       
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น                           
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 
ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (2) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
 (3) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 (4) คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  
 (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ รายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามี เหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า                            
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น 

[มาตรา ๘๙] 
 

 ข้อ ๑41 คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ 140  
แต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ  
 นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่งแล้ว จะแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เป็น
บุคคลภายนอกในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๙๘ และข้อ ๑๐๑] 
 
 ข้อ 142  ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 141 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้น าความตามข้อ ๒8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ ๑43 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท าได้ ๔ วิธี ดังนี้ 
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (๒) วิธีคัดเลือก 
 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
 (๔) วิธีประกวดแบบ 
 
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 ข้อ 144 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศเผยแพร่ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 การท าเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและประกาศเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่
ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๔- 

จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและ
ประกาศดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 
 ข้อ ๑45 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามข้อ  ๑๓9 แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ
เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 การให้เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอ
สามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของ
การเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 การก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียวนับ
ถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง โดยให้มีระยะเวลาให้ที่ผู้ให้บริการ
เตรียมการจัดท าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ 
 
  ข้อ ๑46  เมื่อถึงก าหนดวันและเวลาการยื่นข้อเสนอในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอ หรือ
รับเอกสารการยื่นข้อเสนอนอกเหนือจากเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
 
  ข้อ ๑47 ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซอง              
จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ โดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่า
เอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ให้บริการ            
มายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทันที  
 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เก็บรักษาซองข้อเสนอทุกรายโดยไม่เปิดซอง และเมื่อพ้นก าหนด                  
วันปิดการรับซองข้อเสนอที่ก าหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแล้ว ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้เก็บรักษาไว้ พร้อมทั้งรายงานผลการ            
รับซองข้อเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป โดยพลัน 
 การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๕- 

 
 ข้อ ๑48 เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด าเนินการดังนี้ 
 (1) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย                    
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่น
ข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง               
มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสาร 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็
ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการ
เห็นว่า ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการ               
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ในกรณีที่ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการ            
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป                               
 (๓)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๒) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับคะแนน 
   ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด ใน
ล าดับถัดไป   
 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณา
ดังกล่าวอย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
  (ก) รายละเอียดงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และคุณสมบัติของผู้ให้บริการ
ที่จะจ้าง 
  (ข) รายชื่อผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ 
  (ค) ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอและรายละเอียดงานจ้างของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือก 
  (ง) เหตุผลของคณะกรรมการในการพิจารณา 
 
 ข้อ ๑49 เมื่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญ ชวนทั่ ว ไป พิจารณ าตามข้ อ  ๑48  ปรากฏว่ ามี ผู้ ให้ บ ริการยื่ น ข้ อ เสนอ เพี ยงราย เดี ยวหรือ                        
มีผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๖- 

เหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการพิจารณา 
แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น หากด าเนินการจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 81 (1) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 82 (1) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็น
อย่างอ่ืน ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามข้อ 139 
 
 ข้อ ๑50 การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้น าความในข้อ 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 
วิธีคัดเลือก 
 ข้อ ๑51 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามข้อ 139 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  การท าหนังสือเชิญชวนรายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้ 
 (2) ให้เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ              
ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ โดยให้ค านึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอด้วย  
 (3) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่ผู้ให้บริการพร้อมจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้ให้บริการผู้มายื่นข้อเสนอ  
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
หนังสือเชิญชวนเพ่ิมเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (4) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารประกอบการ     
ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
 (5) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการ                      
ผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง                
มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านคุณภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในเอกสาร 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ 
แต่จะให้ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า               
ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ ให้บริการ               
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๗- 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการ            
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป                               
 (6)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (5) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับคะแนน 
   ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดใน
ล าดับถัดไป   
 (7) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 148 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
  
 ข้อ ๑52 เมื่อคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
ได้พิจารณาตามข้อ ๑51 แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น แต่ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการเจรจากับผู้ให้บริการรายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากด าเนินการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 82 (1) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน 
ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท ารายงานขอจ้างตามข้อ 139 
   
 ข้อ ๑53  การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือก ให้น าความในข้อ 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 
 ข้อ 154  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ 139 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
 (๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  การท าหนังสือเชิญชวนรายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบก็ให้กระท าได้ 
 (2) เชิญชวนที่ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท างานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้า                  
ยื่นข้อเสนอ 
 (3) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการผู้ยื่นข้อเสนอ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อทางหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๘- 

 (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น าความในข้อ 148 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ ๑55 การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ให้น าความในข้อ 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  
 
วิธีประกวดแบบ   
 ข้อ ๑56 ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบพร้อม
ประกาศเผยแพร่ ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 การท าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเผยแพร่ตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมี
สาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารงานจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 
 ข้อ ๑57 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างตามข้อ 139 แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  
 (1)  ขั้นตอนที่ 1 การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ  
  (ก) ให้ เจ้าหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่ประกาศประกวดแบบในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และของหน่วยงานของรัฐ 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
7 วันท าการ ในการนี้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้ และให้กรมบัญชีกลางจัดส่ง
ประกาศเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                 
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง                 
ให้กระท าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง เพ่ือให้            
ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้น
ประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
 การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ให้ก าหนดเป็น                   
วันท าการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้มีระยะเวลาที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดท าเอกสารการประกวด
แนวความคิด 
 การก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียวนับ
ถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 
 การยื่นซองข้อเสนอ ให้น าความในข้อ 146  และข้อ 147  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 (ข) เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาการเปิดซองเอกสารการประกวดแนวความคิดให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการทุกราย 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแนวความคิดในการออกแบบเป็นไป



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๔๙- 

ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือกให้บริการ                
ที่เสนอแนวความคิดท่ีได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด และจัดล าดับ  
 (ค) ก่ อน เสนอราย งานผลการพิ จ ารณ า ให้ หั วหน้ าห น่ วย งานของรั ฐ พิ จารณ า                            
ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตรวจสอบการมีผลประโยชน์ของ               
ผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกตาม (ข) แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันไปสู่ขั้นตอนที่ 2  
 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา ให้น าความในข้อ 148 (4) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 (จ) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม (ง) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ประกาศผล               
ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                      
และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 (2)  ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบ 
  (ก) ผู้ชนะการประกวดแบบแนวความคิด จะต้องพัฒนาแนวความคิดจากขั้นตอนที่ ๑                   
ที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบเพ่ือการประกวดและจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด พร้อมเสนอ
รายชื่อผู้ให้บริการที่จะเข้าท าสัญญาร่วมงานกัน และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  
  การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบ ให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่ง
ก่อนวันยื่นข้อเสนอในขั้นตอนที่ ๒ โดยให้มีระยะเวลาที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดท าแบบ  
  การก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก าหนดเป็นวันท าการวันใดวันหนึ่งเพียงวันเดียว 
นับถัดจากวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง  
  (ข) เมื่อถึงก าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอขั้นตอนที่ ๒ ให้คณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
ถูกต้อง แล้วคัดเลือกผู้ ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด และ
จดัล าดับ 
  ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท าสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารประกวดแบบ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดในล าดับถัดไป  
  (ค) ให้คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบรายงาน
ผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือสั่งการ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
                 ข้อ ๑58 หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในขั้นตอนที่ 
๒ ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 157 (2) (ข) ที่ได้จัดส่งแบบแล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะได้ตาม
อัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในเอกสารประกวดแบบตั้งแต่ต้นด้วย  
 
อ านาจในการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๐- 

 ข้อ 159 การสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานครั้งหนึ่ง  ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 
 ข้อ ๑60  ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ ๑59 ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
 
 ข้อ ๑61   รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดผู้มีอ านาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ 
159 และข้อ ๑60 แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 
 

หมวด 5 
การท าสัญญาและหลักประกัน 

ส่วนที่ 1 
สัญญา 

 
 ข้อ 162 การลงนามในสัญญาในการซื้อหรือจ้างตามระเบียบนี้ เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  
 การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระท าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
  ข้อ 163 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้ก าหนด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่ 
การจ้างซึ่ง ต้องการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัว 
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท ส าหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน
จ้างนั้น แต่อาจจะก าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  
 ในการท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะ
เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท าสัญญาก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวัน 
ในอัตราหรือจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น 
  การก าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ค านึงถึงราคา ก าหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การที่คู่สัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหาย
แก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี  
 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๑- 

 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่า ก าหนดตามสัญญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีก าหนดของราคาท้ังหมด  
 ทั้งนี้ ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔] 
 

 ข้อ 164 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า มีความจ าเป็นจะต้องก าหนดค่ าปรับ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 163 เนื่องจากถ้าไม่ก าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐ เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการรับประกันความช ารุดบกพร่องจากการซื้อ
ขายคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาก าหนดค่าปรับในอัตราดังกล่าว โดยค านึงถึงความส าคัญ และลักษณะของงานที่
จะก าหนด และความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานของรัฐ 
 
 ข้อ 165 ให้หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา
หรอืข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๕] 
 
  ข้อ ๑66 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ  
หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท าการแก้ไขนั้น
ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
  ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง 
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่
กรณีด้วย  
  เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

 
ส่วนที่ 2 

หลักประกัน 
 

หลักประกันการเสนอราคา  
 ข้อ ๑67 เพ่ือประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่
ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนด
หลักประกันการเสนอราคา ส าหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยใหใ้ช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  (1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (2) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๒- 

  (3) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส าหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ า
ประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันการเสนอ
ราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 
 
หลักประกันสัญญา 
 ข้อ ๑68 หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  (๑) เงินสด  
  (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที ่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
  (๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
  (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส าหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ า
ประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันการเสนอ
ราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๑] 
 

  ข้อ ๑69 หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวน
เต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่ จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การ
จัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส าคัญเป็นพิเศษ จะก าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่
เกินร้อยละสิบก็ได้  
  ในการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพ่ือความช ารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้ก าหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคา
พัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ าประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปี
ต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้นและคู่สัญญาไม่น า
หลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจ านวนภายใน 15 วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้หน่วยงานของ
รัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ้น 
   การก าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ หรือในสัญญาด้วย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๓- 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
เอกสารเชิญชวนหรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๒] 
 
 ข้อ ๑70 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวาง
หลักประกัน  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๓] 
 
  ข้อ 171 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง 
หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
  (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
  การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความช ารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่
คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 
  การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ า
ประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค้ าประกันทราบด้วย ส าหรับหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๔] 
 
  ข้อ 172 ในการท าสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท าให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่ากรณีเพ่ิมหรือลดวงเงิน คู่สัญญาต้องน าหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพ่ิมหรือลดแล้วแต่กรณี  
  ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญาน ามามอบไว้เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก าหนดความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตาม
มูลค่าที่ก าหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
   
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
  ข้อ 173 หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ 91 วรรคสองหรือข้อ 129 วรรคหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับไปเป็น
จ านวนเท่าใดแล้ว หรือน าหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอคืนหลักประกัน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๔- 

การรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 
 
หลักประกันผลงาน 
  ข้อ 174 ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก าหนดแบ่งการช าระเงินค่าจ้างออกเป็น
งวด และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด ให้ก าหนดการหักเงินตามอัตราที่หน่วยงาน
ของรัฐก าหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็น
จ านวนไม่ต่ ากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐก าหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญา
จะต้องน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาค้ า
ประกันแทนการหักเงิน โดยมีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดก็ได้ 
 
  ข้อ 175 ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการช าระเงินออกเป็นงวด ให้ผู้ว่า
จ้างหักเงินที่จะจ้างแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าปรับ เพ่ือเป็นการ
ประกันผลงาน หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการค้ าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดมาวางค้ า
ประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 
 
 

หมวด ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
  ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง 
  การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
  (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ 
  ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการ
สถิติ 
  (3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่งและให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
โดยเร็วที่สุด 
  (4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรั บ 
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
  ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบและสั่งการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๕- 

  (5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบ
จ านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวน 
ที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
ในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
  (6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 
  (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (4) 
หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

 [ระเบยีบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๑] 
 

  ข้อ 177 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร 
  (2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุก
สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
  (3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่
เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดท าบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 
  (4) นอกจากการด าเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูป
รายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญามีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้
มีอ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง 
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
  (5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
  (6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น 
และให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 
2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพ่ือทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๖- 

  (7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะ
ด าเนินการตาม (6) 

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒] 
 
  ข้อ 178 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะๆ อันจ าเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความช านาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว  ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมี
ความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้  
 ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ในกรณีจ าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ด าเนินการจ้างโดย
ถือปฏิบัติตามหมวด 4 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๗] 
 
 ข้อ 179 ผู้ควบคุมงานตามข้อ 178 วรรคหนึ่ง มีหน้าที่ดังนี้  
  (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท างานจ้างนั้น ๆ 
ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็น
งานจ้างก่อสร้างทันท ี 
  (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก าหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน 
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก าหนดในสัญญา  
แต่เมื่อส าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้น 
ไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว  
  (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติ งาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงาน
แต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่  
 การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ 
ที่ใช้ด้วย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๗- 

  (๔) ในวันก าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก าหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง หรือการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้าง ทราบภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันถึงก าหนดนั้นๆ  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๓] 
 
  ข้อ 180 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ก ากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง 
   (2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง 
   (3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
   (4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้าง
ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาน าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงาน
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  
   ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หาคู่สัญญาไม่
ปฏิบัติตามมีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
   (5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็น
แย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงาน
นั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (4) 
 
  ข้อ ๑81 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่
ดังนี้ 
  (1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  
  (2) ตรวจรับงาน ณ ที่ท าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
  (3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการน าผลงานมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด 
  (4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ อัน
เนื่องมาจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้
ผู้ให้บริการด าเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 
 (5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างน าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อม
กับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๘- 

ฉบับ เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ 
  ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก าหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หาคู่สัญญาไม่
ปฏิบัติตามมีอ านาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 
 (6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวท าความเห็น
แย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงาน
นั้นไว้ จึงด าเนินการตาม (5) 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๑๗] 
 
  ข้อ ๑82 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันท าการ นับถัดจาก
วันครบก าหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคท้าย] 
 
  ข้อ 183 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของคู่สัญญา หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ท าให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐ
ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด 
คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙] 
 
  ข้อ 184 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏว่า
คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หาก
จ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจ าเป็น  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘] 
 
 ข้อ 185 ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความ
ช ารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลาย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๙- 

หน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาและตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง
ของพัสดุนั้น 
 ข้อ ๑86 ในกรณีที่ปรากฏความช ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน
ความช ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 185 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ
แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย 
 ข้อ 187 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 186 แล้ว กรณีที่สัญญาจะครบก าหนดรับประกันความ
ช ารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานพิจารณาถึงความช ารุดบกพร่องของพัสดุ เพ่ือป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้ คืน
หลักประกันสัญญาต่อไป 
  
ค่าเสียหาย 
  ข้อ 188 กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา 103 วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
  (1) ให้คู่สัญญายื่นค าขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งการบอกเลิกสัญญา 
  (2) ค าขอต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 
   (3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอนั้นให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค าขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้ขอขยายระยะเวลา
ออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบก าหนดเวลาดังกล่าว  
   (4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ท าหน้าที่ 
ตามข้อ 190  
  (5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณาค าร้อง
แล้วเสร็จภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
  เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจ  
ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  
 
  ข้อ 189 ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
พิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยให้แต่งตั้ง
จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรั ฐ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐอ่ืน ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
 
  ข้อ ๑90 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค าร้องของคู่สัญญา 
  (2) ในกรณีจ าเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือ 
ให้ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๐- 

  (3) พิจารณาค่าเสียหายและก าหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) 
  (4) จัดท ารายงานผลการพิจารณา ตาม (1) ถึง (3) พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้
ค่าเสียหาย และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานความเห็น
เสนอกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

 
หมวด 7 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 

 ข้อ ๑91 เพ่ือประโยชน์ในการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการจากผลการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ผ่านมาของ
ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
 การประเมินผลการปฏิบัติของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศเผยแพร่ผลการประเมิน
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย 
 ผู้ประกอบการรายใดมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดก็จะถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐจนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 ข้อ ๑92 คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรา 108 โดยให้ค านึงถึงคุณภาพและ
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและให้มีการจัดล าดับชั้นตามผลการประเมินผ่านระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือน าไปใช้ประกอบเป็นเกณฑ์หนึ่งใน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และให้ประกาศ
เผยแพร่ผลการจัดล าดับชั้นในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย 

[มาตรา ๑๐๘] 
 
 

หมวด 8 
การทิ้งงาน 
ส่วนที่ ๑ 

การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
 

 ข้อ ๑93 ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
 การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับบุคคล 
ตามข้อ ... วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๑- 

 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อก าหนด  
ในส่วนนี้   ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคล
ดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิกการลงนามในสัญญา
ซื้อหรือจ้างที่ได้กระท าก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคล
ดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิก 
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท าก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕] 
 
 ข้อ ๑94 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ
อันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบ
หรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือ
พิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 
 เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามมาตรา 29 (5) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 
 ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผล  
การพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

[มาตรา ๑๐๙ ประกอบระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ] 
 
 ข้อ ๑95 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือ 
หลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคล
ดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัย
ทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับค าชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 
 หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท าโดยไม่สุจริต ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ จัตวา] 
 
 ข้อ ๑96 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๒- 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการ  
สั่งการ แล้วแต่กรณี 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ เบญจ] 
 
 ข้อ ๑97 ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ... ข้อ ... หรือข้อ ... ถ้าการ
กระท าดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
 ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ... ข้อ ... หรือข้อ ... ให้ค าสั่งดังกล่าว  
มีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ  
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
 ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ... ข้อ ... หรือข้ อ ... ให้ค าสั่ง
ดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ฉ] 
 
 ข้อ ๑98 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง
อันควรสงสัยว่า มีการกระท าตามข้อ ... ข้อ ... หรือข้อ ... และหน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รายงานไปยัง  
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควร
สงสัยว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต มาชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคล
ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังก าหนด แต่
ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากปลัดกระทรวงการคลัง 
 เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับค าชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา  
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาค าชี้แจงดังกล่าว หากค าชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟัง
ได้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้
หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 
 หากผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายในก าหนดเวลาที่ปลัด
กระทรวงการคลังจะได้ก าหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท าโดยไม่สุจริต ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจาณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ สัตต] 
 

ส่วนที่ ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 ข้อ ๑99 ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค าร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยต้อง
แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๓- 

 (๑) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
เนื่องจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดย  
ไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗  เป็นผู้ไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดและถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
 (๒) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียนให้
เป็นผู้ทิ้งงาน เนื่องจากมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
กระท าการโดยไม่สุจริต 
 ข้อ 200 คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้มีการ
เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ส าหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง
งานก็ได้ 
 
. ข้อ 201 ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้งงานรายนั้น
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ าอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจากการเป็น 
ผู้ทิ้งงานแล้ว การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑99 (๑) แต่จะ
มีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑99 (๒) ได้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา ๘ ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง 
 
 ข้อ 202 ผู้ทิ้ งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานตามข้อ ... และ 
ข้อ ... ต้องยื่นค าขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้สั่ง  
เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 
 
 

หมวด 9 
การบริหารพัสดุ  

ส่วนที่ ๑ 
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

 
 ข้อ 203 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงาน
จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๑] 
การเก็บและการบันทึก 
 ข้อ 204 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
  ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๔- 

 (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๒] 
 
การเบิกจ่ายพัสดุ 
 ข้อ 205 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้
พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก 

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๓] 
 
 ข้อ 206 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ  
 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 ข้อ 207  หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๔] 
 

ส่วนที่ ๒ 
การยืม 

 
 ข้อ 208 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะ
กระท ามิได ้

 [ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๖] 
 
 ข้อ 209 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 (๒)  การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๗] 
 
 ข้อ 210 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๕- 

 (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 (๓) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๘] 
 
 ข้อ 211 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้
มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท  
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๙] 
 
 ข้อ 212 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม
ไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๐] 
 

ส่วนที่ ๓ 
การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 

 
การบ ารุงรักษา  
 ข้อ 213 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ ในความครอบครองให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อม
บ ารุงด้วย 
 ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 
 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 ข้อ 214 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่
ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น  
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มี
พัสดุใดช ารุด  เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๖- 

 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้ เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๕] 
 
 ข้อ 215 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 214  
และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ .. และข้อ .. มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 
 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๖] 
 

ส่วนที่ 4  
การจ าหน่ายพัสดุ 

 
 ข้อ 216 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของ
รัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้
ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ โดยตกลงราคา 
  (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้น
ระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็น
การทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการ
จ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและ
สถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 
 หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 

{ว 257} 
 (๒) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๗- 

 (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
 (4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการ  

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๗] 
 
 ข้อ 217 เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ 
แล้วแต่กรณี 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๘] 
 
การจ าหน่ายเป็นสูญ 
 ข้อ 218 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถ 
ชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 216 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 (๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลัง
เป็นผู้อนุมัติ 
  (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ 
  (ค) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นก าหนด 
 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามข้อ ๑๘๗ แตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๙] 
 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ข้อ 219 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 216 และข้อ 218  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลง
จ่ายพัสดุนั้น 
 ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนดด้วย 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๖๐] 
 
 ข้อ 220 ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ... และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๖๘- 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใด
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการตามข้อ ... ข้อ ... ข้อ ... และข้อ ... โดยอนุโลม 

[ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๖๑] 
 
 

หมวด ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 ข้อ 221 ผู้ใดที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้นั้นอาจยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อ
ร้องเรียนเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ วิธีการยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนก าหนด 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่                                        พ.ศ.  .... 
 

       รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 


